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Resumo
Este texto é parte de uma pesquisa de Mestrado que associa práticas em Poéticas Visuais a práticas de 
Formação Estética. Propõe-se aqui ao deslocamento dos territórios de dois sujeitos, o do artista e o do 
professor. Na “desterritorialização”, percebe-se o abandono do pensamento do professor em prol do 
fazer que é o fazer-pensar do artista;  já a “reterritorialização” põe em evidência o pensamento do artista-
professor. Apresenta-se a proposta de “poética na docência”, baseada em categorias como desinvenção, 
desclassificação, desterritorialização. Apresenta-se um livro de artista “Eu, sempre plural”, um desinvento 
criado a partir da ideia de “inventário” como lugar de memória.
Palavras-chave: artista-professor, território, desinvenção, livro de artista, inventário

Abstract
This text is part of a Master’s research associates practices in the Visual Poetry Training Aesthetics 
practices. It is proposed here to the displacement of the two territories subject, artist and teacher. In 
the “dispossession”, you can see the abandonment of the teacher’s thinking in favor of doing that is 
do - think of the artist; already “repossession” highlights the thought of the artist-teacher. It shows the 
proposed “poetry in teaching” based on categories such as desinvenção, disqualification, dispossession. 
It presents an artist’s book “I always plural”, a desinvento created from the idea of “inventory” as a place 
of memory.
Keywords: artist-teacher, territory, desinvenção, artist book, inventory.

1 Necessidades primeiras 

É considerando a observação de duas práticas muito importantes e em em geral 

ainda muito afastadas a prática poética do artista e a prática  pedagógica do professor, 

mesmo quando ele é um artista-professor, que se pretende aqui desenvolver sumária 

reflexão sobre como aproximar o “pensamento do artista”, o pensamento da Arte, ao 

“pensamento do professor”, o pensamento Pedagógico. Como contaminar a prática, o 

cotidiano, as decisões, as propostas do professor, atuando na sala de aula escolar, pelo 

criativo e sem peias do pensamento do artista, por seus modos tão idiossincráticos? 

Como compatibilizar a demanda do currículo ao desejo de cada aluno estimulado 

por algum objeto de Arte, por alguma questão advinda de sua pequena experiência 

com a Arte? Como um artista-professor poderia, mantendo sua responsabilidade com 

os alunos e frente à Escola e à Educação, transgredir aproximando os alunos de sua 

produção poética ou dos fazeres da Arte como proposta pedagógica, constituída a 

partir do “pensamento do artista”? 

Para refletir sobre as questões inerentes a tal situação, dois movimentos 

concomitantes são necessários: afastamento da posição de professor reconhecendo, na 
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realidade  dessa atividade, um sujeito sufocado e aviltado, e, através de um deslocamento, 

aproximação com sutil inserção no território das artes visuais, particularmente 

percebidas através do viés que define as poéticas do cotidiano, enfatizando processos 

de criação1. Dessa forma, e de modos atravessados pelo inconsciente, para que 

tal transgressão seja capaz de fundar uma nova relação é fundamental vivenciar 

dois processos: o processo de desterritorialização e o processo de reterritorialização. 

Deleuze (1997, p. 5), em seu Abecedário, afirma que “não há território sem um vetor 

de saída do território e não há saída do território, ou seja, desterritorialização, sem, ao 

mesmo tempo, um esforço para se reterritorializar em outra parte” (grifos nossos). A 

passagem ao conhecido território da produção – das poéticas e processos de criação 

–, associada a certo abandono temporário do território das práticas pedagógicas 

absorvente e enclausurante, se concebida a partir do pensamento de Deleuze, toma 

novo fôlego.  O artista-professor muito freqüentemente precisa se afastar, por longos 

períodos de tempo, de sua prática poética e, no mais das vezes (essa seria uma boa, 

embora melancólica pesquisa de campo: quantos dos bacharéis e mesmo licenciados 

em artes, que são artistas e conseguem continuar, ao assumirem a sala de aula, ao 

entrarem nos sistema educacional?), deixa de se aperceber como artista.  

Reconhece-se aqui a importância do lugar e das práticas do artista, 

investigando seus agenciamentos, seus interesses poéticos, suas questões mais 

peculiares – pois tudo isso conforma o pensamento da Arte –, para, num segundo 

momento, se discutir o retorno, com a reterritorialização, ao espaço pedagógico. 

No processo de desterritorialização, abandonar-se-ia temporariamente o 

pensamento pedagógico, percebido neste momento como pensamento desprestigiado 

dadas as circunstâncias aviltantes pelas quais ainda passa uma parcela significativa da 

comunidade de professores de artes, nas salas de aula reais da rede pública escolar, 

onde vivem sobrecarregados pelas intensas demandas impostas pelo sistema. Nessa 

desterritorialização do artista-professor, ele volta a imergir no ateliê, volta a criar, volta 

a “ter problemas”. Ali, sentirá necessidade de criar, mesmo que inicialmente não saiba 

bem o que fazer, não tenha consciência nem do quê nem de como fazer – tão alijado de 

seu desejo criador esteve ao longo de sua infindável tarefa pedagógica. Imerso no ateliê, 

o artista-professor pode voltar a perceber o sentido das coisas de seu mundo. Imerso 

1 Conforme a Linha 2, do Programa de Pós-Graduação, em Artes Visuais, UFPel, ao qual as autoras estão 
vinculadas, trata-se aqui de considerar o “pensamento da Arte” associado a “investigações no pensar e fazer da 
arte (dimensões poéticas e processuais da obra), materialidade e visualidade, processos de formação, criação, 
mediação e recepção nas poéticas visuais e nos fenômenos artísticos da contemporaneidade, relacionados aos 
contextos culturais contemporâneos e àqueles ligados ao cotidiano”, conforme se lê em http://wp.ufpel.edu.br/
mestradoartesvisuais/apresentacao/linhas-de-pesquisa/.
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em ateliê, redescobre a potência dos objetos, os quais guardados funcionam como 

arquivos, documentos de um só tempo. Imerso em ateliê, o artista-professor desinventa. 

O poeta Manoel de Barros, em sua poesia sobre as pequenas coisas do mundo, 

sugere que é preciso “desinventar objetos” (1994, p. 3), dando diferentes sentidos a eles. 

Frente a um mundo tão hegemônico e cheio de banalidades tomadas como verdades 

profundas é preciso encontrar novos sentidos. Tal desinvenção, tomada como método, 

parece proposta próxima à da desclassificação, sugerida por outro grande escritor 

pensador, Marcel Schwob, quando diz que “a arte está no oposto das tarefas gerais, 

só descreve o individual, só deseja o único” (1997, p.11). A arte não classificaria, ela 

desclassificaria, incitando assim abordagens mais sutis e complexas do mundo.

No processo de reterritorialização, o artista se reconhece como artista-

professor e com, esse movimento, tendo encontrado seus temas, sua poética, pode 

como que voltar a algum lugar (entretanto sabemos: o antigo lugar não será mais 

o mesmo). Ele pode incorporar a prática artística à prática docente, numa espécie 

de pesquisa extensiva, um movimento reflexivo que se dá em torno de uma ideia 

de pesquisa, associada ao deslocamento, a novas descobertas, a adequações. Já o 

processo de desterritorialização, aqui está associado à construção de um inventário 

privado, que é marcado, carimbado, adensado, pela aproximação e pelo resgate da 

poética individual. 

Neste texto, por questões de adequação à proposta, como que à guisa de 

relato, se tratará de dar destaque a apenas um exercício apartado de uma determinada 

circunstância de ateliê, de uma artista-professora específica, na desinvenção de um 

objeto. Trata-se de um livro de artista, feito de arquivos afetivos de certo inventário 

pessoal e construído por meio de narrativas visuais. Questões associadas ao processo 

de reterritorialização, vinculadas a este olhar específico desta artista-professora, serão 

tratadas ao fim deste texto. 

Por isso, o texto assume daqui para a frente uma única voz, dizemos em 

primeira pessoa do singular: EU.

2 Inventário: lugar de processo 

A partir da aproximação entre os territórios de dois sujeitos, a artista e a 

professora, sujeitos os quais me freqüentam entre outros tantos, nos quais me pratico, 

crio lugares de tensão. Um deles é intitulado inventário. Compreendido como legado, 

indica partilha, partilha de coisas, de informações, de conhecimento, de inventos, de 
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valores, de crenças, de formação, de experiências, de tudo que foi construído em certo 

período de tempo, arquivado em um livro de memórias e transferido a alguém. Assim 

percebido, o inventário vincula-se ao tempo de construção e sugere um lugar de processo. 

Este lugar caracteriza-se pela prática do ter e do doar, e pela possibilidade de mexer 

e remexer nesses memoráveis arquivos recebidos. Nesse sentido, o livro de memórias 

pode ser ressignificado, reconstruído, reinventado, desinventado2, permanecendo em 

construção e adensando a ele novos arquivos pelo sujeito que o recebe. 

O inventário aqui apresentado concerne a um livro composto de lugares, 

de várias moradas, de deslocamentos, de estar-junto3. Através do olhar de artista-

professora percebe-se o legado como aprendizagem, entendendo que para mudar 

é necessário inventar e se reinventar, sendo também preciso visualizar novas 

possibilidades para os mesmos objetos e as mesmas pessoas então em outro lugar, 

atendo-se às novas relações com o entorno, as inusitadas combinações, outras 

criações, diferentes vivências. Habitando o lugar de artista, observo as coisas do 

mundo, e particularmente as de meu mundo, de meu inventário, percebendo-as como 

elementos potentes na produção de sentidos, de significações. Experimentando, desse 

modo, possibilidades para expressar percepções em materialidades, e, assim, criar um 

livro de artista intitulado Eu, sempre plural (2014), no qual é ressignificada uma parte 

de certo inventário pessoal: aquele aparato visual constituído de vários lugares, muitas 

moradas e de estar-junto.

A própria inserção nesse processo de criação faz perceber o processo como 

claudicante. Criar é adentrar mundo desconhecidos e sem prévias leis. Causa aquela 

certa sensação de estar noutro lugar, de estar fora daqui – do mundo real. Estar fora 

daqui – do mundo real –, adentrar e estar em meu pequeno território4, lugar de potência 

criativa, lugar antes do ateliê, depende de um exercício de construção do olhar (associado 

a saber-ver, olhar para aprender), através do que seria o pensamento rizomático.

Deleuze e Guattari propõem a lógica de certa estrutura orgânica para 

rompermos com a linearidade da lógica causa e conseqüência, herdada e fomentada 

por certo pensamento ocidental: 

2 Palavra poética de Manoel de Barros.

3 Proposição sugerida por Maffesoli (2000, p. 111),  a partir da afirmação “[...] é sempre em relação ao grupo que 
se vai determinar a vida social”. 

4 Disciplina Percursos, narrativas, descrições: mapas poéticos, ofertada pelo PPGAV – UFPel, sob a responsabilidade 
de Renata Azevedo Requião.
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Diferentemente das árvores ou de suas raízes, o rizoma conecta um ponto 
qualquer com outro ponto qualquer e cada um de seus traços não remete 
necessariamente a traços de mesma natureza; ele põe em jogo regimes 
de signos muito diferentes, inclusive estados de não-signos. [...] Ele não 
é feito de unidades, mas de dimensões, ou antes de direções movediças. 
Ele não tem começo nem fim, mas sempre um meio pelo qual ele cresce e 
transborda (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 31).

Em outras palavras, o rizoma seria o lugar dos encontros e dos desvios 

do caminho. Dessa forma, aceita-se que o pensamento rizomático se estrutura 

pela flexibilidade, pelo dinamismo, pela abertura a outras possibilidades, pela 

imprevisibilidade dos devires, pelo que nos é deconhecido. Assumi-lo em meu pequeno 

território é uma decisão da ordem do político, da ruptura cognitiva, e do compromisso 

com o Outro.   

O artista pratica, em seu lugar, esse saber-ver em rizoma.  Para localizarmos e 

identificarmos o lugar do artista, um mapa do pequeno território, localizaria as coisas-

objetos da nossa vida cotidiana, as quais freqüentamos, e as passagens entre essas 

coisas-objetos, o que leva a considerar que, sendo a vida dinâmica e feita de devires, 

o tal mapa encontra-se em contínua e permanente construção. Ele indica, como cabe 

a um mapa, as vivências de distintos estares no mundo, ora em lugares físicos, ora 

em locais de memória5, nesta categoria de lugares tão rica e utilmente dimensionados 

por Pierre Nora. Nesse contexto o artista imerge no pensamento artístico: baseado na 

experiência pessoal, resultado do conhecimento imediato do mundo e de seu mundo 

e da intuição, transforma seu pensamento em Arte.

É assim que movida pela necessidade de pesquisar, pelo desejo do fazer 

artístico e pela experimentação de afetos, transformo um pesado (e para mim já inútil) 

dicionário de arte – por várias razões, aqui elididas, ultrapassado –, em um “livro de 

artista”, dando-lhe vida por meio de novos significados e, por isso, marcando presença 

em meu inventário e trazendo-o comigo, para meu pequeno território.    

5 Segundo Pierre Nora (1993, p. 7), “[...] a consciência da ruptura com o passado se confunde com o sentimento 
de uma memória esfacelada, mas onde o esfacelamento desperta ainda memória suficiente para que se possa 
colocar o problema de sua encarnação. O sentimento de continuidade torna-se residual aos locais”.
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3 Livro de artista: Eu, sempre plural 

 

Figura 1 Fotografia do livro de artista Eu, sempre plural, 2014
Fonte: Arquivo pessoal -a autora

Aqui é pequena a desinvenção, de um dicionário de arte a um livro de artista.  

Bondía (2002, p. 21) afirma: “A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que 

nos toca. Não o que se passa, o que acontece, ou o que toca”. A verdadeira experiência 

nos modifica e é capaz de instaurar novas verdades. Senti o peso da experiência ao 

olhar repetidas vezes para o dicionário, objeto por anos preso na sala de estar de minha 

casa. Convivia com certa inquietação ao olhar para o dicionário já não mais dicionário, 

apenas objeto decorativo. Afetei-me ao reconhecer que o dicionário não habitava, 

havia anos, o seu lugar (uma biblioteca, uma escola, uma prateleira adequada, onde 

convivesse com outros livros), e que sua funcionalidade estava restrita à sua forma: era 

um cubo em minha casa. O pensamento da arte moveu algo em mim: era preciso fazer 

alguma coisa com o tal dicionário. Fazer o quê? Fazer o quê e com o quê? Por quê? 

Jamais pensara em destruí-lo. Por isso foi adequado desinventá-lo. Criar e reconstruir 

soaram como ações muito interessantes, possíveis, potentes. 

Lazzarotto e Carvalho (2012, p. 26) reconhecem que “Afetar denuncia que 

algo está acontecendo e que nosso saber é mínimo nesse acontecer. Sinaliza a força de 

expansão da vida e da atividade que podemos viver”. A experiência que me aconteceu 

em relação ao dicionário fez com que surgisse em mim o desejo de pesquisa, do fazer 

artístico. Sem saber, encontrava-me no processo, das interrogações ao desejo de 

mudança, da ação-reação ao utilitário, da mediocridade latente frente a potência do 

objeto. Compreendi que o dicionário daquela forma que se encontrava era uma ameaça 

à vida, assim, já não era mais possível ser indiferente a ele ou desviar de caminho. Havia, 

nesta minha experiência com o objeto, sinais de mudanças, enunciações de formas 

de agir e de pensar e, compreendendo a palavra devir segundo Fuganti (2012, p. 75) 

como “potência de acontecer”, “potência de mudar”, havia devires, muitos devires.
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Assim, compreendo que em Eu, sempre plural, o pensamento artístico ocorreu 

primeiramente através de certa experiência oriunda de meu estado de ser e sentir 

no mundo. Incentivada por questões advindas dessa experiência elenquei (sem 

anotar!) aspectos físicos, emocionais, psíquicos, psicológicos e, com isso, alimentei o 

desejo de sentir aquilo que me tocava, que me incomodava, que passava por mim 

e que me deixava sem palavras (seria como o momento embrionário – experiência 

intensa, mas sem palavras; seria como um corpo confusional no qual tudo se mistura). 

E, assim, uma ideia surgiu e povoou o meu pensamento. A idéia “atravessa todas as 

unidades criadoras. Criar é ter uma idéia” afirma Deleuze (1997, p. 51) também em 

seu Abecedário, no qual a letra I representa o I de Ideia. Deleuze diz que, apesar de ser 

possível ter uma ideia em qualquer área do conhecimento, as ideias são raras. Afirma, 

também, que elas se apresentam em forma de conceitos (como é o caso da Filosofia) e 

que conceitos são criados, e não descobertos (como ocorre nas Artes) e que, por isso, 

“As idéias são uma obsessão, elas vão e voltam, se afastam, tomam formas diversas e, 

através destas formas variadas, elas são reconhecíveis”.

A ideia que tive fazia parte de minha dimensão obsessiva, era um pensamento 

de uma vida toda, era a compreensão de meu ser-estar no mundo mesmo que ainda 

muito confusa e fragmentada. Nesse momento percebi na arte, especificamente no 

processo de criação, a possibilidade de expressar a realidade imergindo da própria 

realidade, seria uma forma de salvação, seria um apaziguar momentâneo de uma 

história vivida de forma plural.  

 Eu, sempre plural retrata momentos íntimos de um percurso construído 

a dois, no caso, em duas. Representa nosso caminhar, meu e de minha irmã gêmea, 

desde nosso nascimento até o momento atual (o agora se faz a partir de moradas 

distantes). Eu, sempre plural não é descritivo, nem narrativo (aqui refiro-me à ação 

de escrever), mas sugere uma história por meio de uma narrativa visual criada pelo 

reviver a história e contá-la através de diversas maneiras de enfrentar a materialidade 

e de diferentes linguagens artísticas. 

 



137

ISSN 2316-6479  I  DE JESUS, S. (Org). Anais do VIII Seminário Nacional de Pesquisa em Arte 
e Cultura Visual: arquivos, memorias, afetos . Goiânia, GO: UFG/ Núcleo Editorial FAV, 2015.

Figura 2 Fotografia do livro de artista Eu, sempre plural (interior), 2014
Fonte: Arquivo pessoal – a autora

No processo de criação do livro de artista Eu, sempre plural percebi que criar 

é sentir o tempo não cronológico, é sentir o tempo do corpo que percebe e que não 

teoriza. Percebi que o fazer artístico-estético nomeia e atribui sentido às coisas do 

mundo. Compreendi a obra como uma solução temporária que abranda um estado 

de ser, de estar e de sentir o mundo. Percebi também que, com frequência, a produção 

implica em superação.

 

Figura 3 Fotografia do livro de artista Eu, sempre plural (interior), 2014
Fonte: Arquivo pessoal – a autora

3.1 O processo de desinvenção

  Após perceber minha afetação frente à funcionalidade medíocre 

dada por mim ao dicionário, tratei imediatamente de tirá-lo daquele lugar ao qual se 

encontrava. Anterior à produção, mas já imersa no processo criativo, olhei, investiguei, 

li, manuseei o dicionário. Ao indagar palavras impressas no alto das páginas deparei-

me com a página 389. Parei por ali. As palavras “partida” e “passagem” sugeriram 

caminhos para dar início a esta desinvenção: a partida seria instigada pelas próprias 

palavras do dicionário, já as passagens entre uma página e outra seriam aformatadas 
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por imagens pertencentes ao meu inventário, especificamente, pelas imagens datadas 

de passagens, marcadas em uma determinada cultura, em um determinado espaço, 

em um determinado tempo.

Inicio fazendo recortes na página 389. O recorte marcaria um processo sem 

volta: havia recortado o livro (mais uma afetação!). Desse modo, e recordando tarefas 

escolares voltadas à alfabetização, o livro estaria sucateado, debilitado, frágil, suscetível 

a outros recortes, jogado às traças, perdendo, assim, a sua nobreza. Compreendi que o 

recorte indicaria o não abandono do processo de criação, seria, em outras palavras, o 

chamariz à desinvenção e à reinvenção daquele objeto. Recortei aproximadamente 150 

folhas. Fiz um buraco. E, fazendo o contrário de um arqueólogo, escavei para realocar 

um tesouro: ali fiz uma vitrine e guardei um pequeno bordado que fiz para minha irmã 

há mais de dez anos. Essa vitrine sinaliza uma passagem significativa: eis a partida de 

uma vida toda juntas agora dividida em duas.

Ao recuperar marcas em meus arquivos, retorno ao momento embrionário 

de nossa vida, minha e de minha irmã, trazido até mim por personagens reais de 

meu inventário. Amarela e azul, duas cores oferecidas a nós duas, até então “nós” 

não tínhamos sexo. Amarela e azul são as cores que (agora com sexo conhecido) nos 

acompanharam enquanto crianças e que continuam a nos acompanhar na vida adulta. 

É por meio dessas cores que penso o início do livro. Uso linhas e amarro algumas folhas 

porque em não raros momentos a amarela implicava na azul e a azul se alimentava da 

amarela. A cor verde surge em alguns instantes.

Crescemos. Não somos mais a mesma pessoa. Construímos nossa identidade. 

A amarela e a azul cedem lugar à Preta e à Branca (Mana, para os íntimos). Perambulo 

entre passagens de meus arquivos de memórias. Viajo pelos lugares em que moramos, 

recordo de nossas moradas, necessárias para o nosso crescimento e amadurecimento. 

Pesquiso sobre os nomes das ruas, reencontro as casas e alimento minha criação ao 

recordar os ambientes contidos nelas, as divisões dos espaços, a colocação dos móveis 

nesses espaços, as vivências obtidas nesses espaços e com esses objetos. 
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Figura 4 Fotografia do livro de artista Eu, sempre plural (interior), 2014
Fonte: Arquivo pessoal – a autora

 

Figura 5 Fotografia do livro de artista Eu, sempre plural (interior), 2014
Fonte: Arquivo pessoal – a autora

É através do saber sensível que arquiteto parte de nossas moradas, as 

partes mais relevantes, aquelas que indicam passagens, começos, desvios, rupturas, 

achados, perdidos. O término do livro representa nossa fase de vida atual, entre tons 

amarelos e azuis.

4 Território do ainda não 

O território citado acima se refere a um território ainda não habitado, ainda 

não vivenciado, mas com potência para tal. Nesse contexto, alguns questionamentos: 

Como o professor de arte poderia deslocar esse aportamento poético para o ensino da 

arte? É possível adensar a prática pedagógica através da aproximação entre poética e 

cultura visual? É possível aproximar/relacionar o pensamento da artista ao produzir Eu, 

sempre plural à prática pedagógica considerando a cultura visual dos estudantes? Que 

aspectos dessa prática poética são compartilháveis?

É cedo demais para responder, “abandona-se” esse texto ao que ainda não.
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