
Comédia“ ”

“ ”
OU

OU
“APONTAMENTOS...”

Se uma oficina numa tese de doutorado



FELIPE FERREIRA JOAQUIM

“COMÉDIA” OU “SE UMA OFICINA NUMA TESE DE DOUTORADO” OU
“APONTAMENTOS...”

Tese apresentada ao Instituto de Biociências de
Rio  Claro  –  UNESP –  Universidade  Estadual
Paulista  como  parte  dos  requisitos  para  a
obtenção  do  título  de  Doutor  em  Educação
(Linha de Pesquisa: Linguagem – Experiência –
Memória - Formação) 

Orientadora: Maria Rosa Rodrigues Martins de
Camargo

RIO CLARO
2018



J62"
Joaquim, Felipe Ferreira
    "Comédia" ou "Se uma oficina numa tese de
doutorado" ou "Apontamentos..." / Felipe Ferreira
Joaquim. -- Rio Claro, 2018
    89 p. : il.

    Tese (doutorado) - Universidade Estadual Paulista
(Unesp), Instituto de Biociências, Rio Claro
    Orientadora: Maria Rosa Rodrigues Martins de
Camargo

    1. oficina. 2. experimentação. 3. linguagem. 4.
literatura. I. Título.

Sistema de geração automática de fichas catalográficas da Unesp.
Biblioteca do Instituto de Biociências, Rio Claro. Dados fornecidos pelo

autor(a).

Essa ficha não pode ser modificada.







Nel mezzo del cammin di nostra vita

mi ritrovai per una selva oscura,

ché la diritta via era smarrita.

Dante Alighieri



Será lícito extrapolar do discurso científico uma imagem do mundo que corresponda 

aos meus desejos?

Italo Calvino



OFICINA

Tentei montar com aquele meu amigo que tem um olhar

descomparado, uma Oficina de Desregular a Natureza.

Mas faltou dinheiro na hora para a gente alugar um

espaço. Ele propôs que montássemos por primeiro a

Oficina em alguma gruta. Por toda parte existia gruta,

ele disse. E por de logo achamos uma na beira da

estrada. Ponho por caso que até foi sorte nossa. Pois

que debaixo da gruta passava um rio. O que de melhor

houvesse para uma Oficina de Desregular Natureza!

Por de logo fizemos o primeiro trabalho. Era o

Besouro de olhar ajoelhado. Botaríamos esse Besouro

no canto mais nobre da gruta. Mas a gruta não tinha

canto mais nobre. Logo apareceu um lírio pensativo

de sol. De seguida o mesmo lírio pensativo de chão.

Pensamos que sendo o lírio um bem da natureza

prezado por Cristo resolvemos dar o nome ao trabalho

de Lírio pensativo de Deus. Ficou sendo. Logo fizemos

a Borboleta beata. E depois fizemos Uma idéia

de roupa rasgada de bunda. E A fivela de prender silêncios.

Depois elaboramos A canção para a lata defunta.

E ainda a seguir: O parafuso de veludo, O prego que

farfalha, O alicate cremoso. E por último aproveitamos

para imitar Picasso com A moça com o olho no centro

da testa. Picasso desregulava a natureza, tentamos

imitá-lo. Modéstia à parte.

Manoel de Barros





ABSTRACT

The purpose of this thesis is to practice as an educational
modality. It is not intended to analyze the contribution of this format
to  the field  of  Education,  but  potentialities that  can derive from
such practice making use of language and its textual possibilities.
The work  is  organized in  three volumes,  which are inspired by
literary  texts  and  unfold  in  diverse  forms  for  the  discussion  of
language.  The  first  deals  with  a  lyrical  narrative  inspired  by
Dante's Comedy; the second is a prose epistolary intertwined with
tales inspired by the work as a whole by Italo Calvino; and the
third, an essay on Science, Education and workshops written from
a review on the theme. Each volume has a textual construction
mode distinct from the arrangement of citations and transcriptions
of  material  empirical  research.  The  fashion  of  a  workshop
conceiving it as a space of knowledge in movement, the process
of accomplishing this work approaches what can be the production
of thought in situations of experimentation with language.

Keywords: workshop, experimentation, language, literature.
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SE UMA OFICINA NUMA TESE DE DOUTORADO

Agora deveria reescrever todo o artigo1. Ah, que a tarefa do crítico literário é

árdua!  Mesmo distante de qualquer rigor filosófico2,  quando se examina um texto

com o intuito de ressaltar as suas virtudes e sondar os seus vícios, não basta uma

leitura engajada: é preciso partir de razões mais precisamente conexas com a arte

de  escrever3.  Se  lemos  movidos  pelo  prazer,  nos  juntamos  à  valsa  e  bailamos

conforme  a  cadência  da  música;  entretanto,  se  nos  posicionamos  junto  aos

bastidores, investigando as minúcias de uma certa obra, constataremos que  é no

conjunto do contexto cultural que cada operação do escritor ganha sentido4. Aquele

que escreve, seja tratado, prosa ou poesia, manifesta, através das palavras, ações,

visões, paixões, ilusões, lições, sanções, padrões, sertões...  a realidade do mundo

se apresenta a nossos olhos múltipla5. Então, é pela linguagem, e na linguagem, em

sua infinitude manifestativa, que a cultura é tecida, e por vezes revela formas tanto

coloridas, como emaranhados indescritíveis. Tudo acontece diante de nossos olhos6.

O texto em questão postula um conceito, como quem assopra um canudo

embebido em sabão: brusco, lento, encharcado ou adulterado, simplesmente para

verificar quão e como, as bolhas. E aqui se vê quanto a experiência empírica, mais

que a razão matematizante, é o fundamento das reflexões do autor7: ainda que ele

se sirva de fórmulas e arranjos estruturais para a composição do texto, seu objeto de

estudo  baseia-se  inteiramente  em  acontecimentos  e  os  casos  da  vida  em  sua

singularidade  e  variedade  são  irredutíveis  a  normas  e  classificações8.  Digamos,

apenas, que face à natureza do trabalho e do lugar de onde fala o autor, o texto

revela-se plural: tanto de invenção quanto de escritura9. 

Ao criar três vozes distintas, lírica, romântica e científica, talvez ele narrasse a

mesma experiência ora na linguagem do vivido ora na linguagem do mito10. A isto é

somado o embate na tentativa de camuflar, em partes, o objeto de estudo, que se

revela enquanto conhecimento de uma realidade que se manifesta sob forma de

pequenos acontecimentos localizados e instantâneos11. Minha suspeita é que o autor

se declina a explicitar seus pensamentos e a ordem lógica dos fatos, alimentado por

uma necessidade inexaurível de inventar e de sondar possibilidades12. Outro aspecto

a ser considerado, exposto mais adiante, é o emprego recorrente de citações, de
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fontes diversas,  que causa um efeito  de suspensão,  mas que também pode ser

interpretado como um convite  para o conjunto de pessoas que participará de seu

jogo, que nele se reconhecerá13. Em outras palavras: esta obra abre certas fendas,

ou seja, dependendo qual pessoa leia, haverá indícios de coautoria, separando uma

seção a ser preenchida pelas surpresas, as descobertas ocasionais14.  Assim, em

contraposição ao pressuposto acadêmico do trabalho, avistamos um discurso direto

e  geral  sobre  a  vida,  capaz  de  colocar  o  particular  em  relação  direta  com  o

universal15.

A parte lírica trata da saga de uma personagem quixotesca que deseja romper

com os paradigmas da sociedade de seu tempo ao partir em busca de aventuras.

Seu dilema é encontrar maneiras de explorar suas virtudes educativas, expresso por

meio de todos os detalhes e divagações da narrativa16. A trama ocorre numa rápida

sucessão de encontros com seres fantásticos17. Nestas passagens, os diálogos são

francos  e  em  cada  um  daqueles  discursos  existe  um  problema  político18.  A

personagem  participa  efetivamente  das  discussões,  mesmo  dando  respostas

insensatas às perguntas19. Embora ambientada num cenário fabuloso,  uma poesia

vive também pelo poder de irradiar hipóteses, divagações, associações de ideias em

territórios distantes20. Provavelmente, quisera o autor comunicar por meio do lirismo

o absurdo da contemporaneidade (talvez cada filosofia, cada doutrina contenha um

enredo de comédia que não se sabe bem onde começa e termina)21. Outra questão

é se este objetivo foi atingido: tudo depende do espírito com que o mito é narrado22.

Na parte romântica, verificamos um distanciamento da urgência da narração23.

Ao contrário da antecessora lírica, o romance se expressa no movimento calmo de

sua prosa, animada pela admiração por tudo aquilo que existe e pelo respeito à

infinita diversidade dos fenômenos24. Aqui o tema da narrativa é a publicação de uma

tese e o fluir do tempo é ocupado por uma proliferação de contos25. Aparentemente,

eles  não  se  vinculam  diretamente  com  a  sequência  narrada,  talvez  com  as

circunstâncias de surgimento. Pouco se revela também sobre as personagens, se

elas se repetem nos contos, ou se são comuns com a narrativa central:  é inútil

perguntar-nos  se  o  romance  está  destinado  a  ficar  inacabado  ou  se  poderia

continuar até o infinito26.

A primeira impressão que temos da leitura da parte científica é que ela foi
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escrita  por  um  compilador  obsessivo,  que  parece  preocupado  somente  em não

desperdiçar nenhuma anotação de seu fichário mastodôntico27. Ali nos deparamos

com uma revisão exaustiva da literatura. Mas eu diria que não são estas as tônicas

que caracterizam seu tratado28. Aqui também o autor se utiliza do arranjo de citações

na composição do trabalho,  o  que evidencia  que ele  escrevia  não só  enquanto

cientista  que  deve  comunicar  suas  pesquisas29,  mas  como  alguém  ávido  por

perscrutar  as  inter-relações  intrínsecas  ao  fazer  humano,  para  além  da

sistematização  do  conhecimento.  Desse  postulado  podem  ser  extraídas  muitas

conclusões30. 

Embora os estilos das vozes que se pronunciam sejam discrepantes, algo é

nitidamente comum a todas elas: a construção dos textos mediante o arranjo das

citações.  Observando  como  é  feito  podemos  aprender  algo  sobre  o  modo  de

trabalhar do autor31. Como dito anteriormente, apuramos que seu propósito vai além

da  construção  de  hipóteses,  do  delineamento  do  objeto  e  da  descrição  dos

resultados:  ele  encara  o texto  como tecido  de palavras,  imagens e significados,

composição  de  motivos  que  se  respondem32.  Empregando  fontes  variadas,

conseguiria  representar as razões de todas as partes em jogo33.  Ou,  ao menos,

assim ele pensaria. É um divertimento do escritor?34. Creio que sim. Não sabemos

nunca até que ponto podemos atribuir a ele as ideias que exprime35. Mas não se

trata de uma atitude desajuizada. O único embaraço é o da escolha36. Recai sobre

este ponto,  a seleção, o sucesso ou malogro do procedimento:  deixa uma larga

margem ao aparecimento de fenômenos prodigiosos inexplicáveis37.  E então nos

perguntamos,  já  estará  tudo  documentado?  Deixemos  no  ar.  Esta  escrita  é  de

qualquer modo testemunho do prazer que o autor experimenta pelo jogo literário38.

Oras, e então?  Não devemos esquecer que os jogos, dos infantis aos dos

adultos,  têm sempre  um fundamento  sério39.  O  segredo  da  linguagem escrita  é

proporcionar  a  quem  lê  experiências  singulares  de  encontros,  atravessamentos,

romper distâncias no tempo e no espaço, subjetivar, flertar com a imaginação... eis

assim um outro uso da narrativa, que leigamente se justifica com o divertimento

puro40. Logo, tudo não passa de artimanhas que o autor se utiliza para embaraçar os

leitores numa teia descomunal?  Uma ideia que se realiza poeticamente não pode

nunca ser destituída de significado41. Haverá algum sentido que nos passa latente?
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Oculto não significa inexistente42. Com relação ao propósito, estou convencido que o

autor  não  quer  tanto  ilustrar  uma  teoria  ou  defender  uma  tese  quanto  pôr  em

movimento  um  carrossel  de  invenções  que  equivalem43.  A  resposta  está  na

interlocução, que foi também a invenção de si mesmo como narrador44.

O  texto  é  o  campo  de  tensão  em  que  tais  forças  se  defrontam  e  se

equilibram45. Afinal, quem decide se aquilo que está sendo dito é sustentado como

verdade ou como ficção?46. Existe caminho a ser trilhado, devemos chegar a algum

destino traçado de antemão? O significado do livro deve ser buscado não na soma

das ideias enunciadas, mas na soma das imagens e das sensações, no sabor de

vida,  nos  silêncios47.  Mas  isto  não  será  demasiado  vago,  e  toda  a  elucubração

necessária para o desenvolvimento de uma tese? A linguagem tende sempre a dizer

muito pouco ou a dizer demais48. Não, não aceito. As palavras escritas são fixas, não

desaparecem do papel, quando o leio se trata do mesmo texto.  Mas será ainda a

mesma  identidade  de  antes?49.  Então,  se  não  existem  leituras,  mas  releituras,

sempre  novas  e  únicas,  que  conclusão  geral  podemos  extrair  disso?50.  Quiçá,

também a escritura não se dá por encerrada, todas as páginas sendo escritas, todas

as obras ainda reescritas. Quem sabe igual àquela que estamos lendo51. Antevejo o

nosso autor.  Sua narração é feita por extenso e igualmente resumida numa única

frase52: se uma oficina numa tese de doutorado.
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SOBRE LINGUAGENS QUE SE CONFUNDEM COM ESPELHOS E VICE-VERSA

O senhor Palomar sofre muito com a dificuldade de relacionamento com o

próximo1. Mas hoje acordou bem disposto e decidiu que tentaria. Experimentação,

Leitura  e  Escrita,  era  o  nome  da  oficina.  “Talvez  a  primeira  regra  que  devo

estabelecer  seja  a  seguinte:  ater-me  àquilo  que  vejo”2.  Maquinou,  entrementes,

antecipando uma postura que talvez lhe fosse cômoda para a ocasião. A essa altura

poderia convencer-se de ter levado a cabo a operação a que se havia proposto e ir-

se  embora3.  Chegou  dez  minutos  antes  do  horário  combinado.  Ainda  estavam

ajeitando a configuração do espaço. Era uma meia-lua, cuja face oposta voltava-se

para  uma  tela  de  projeção.  Querendo  ser  simpático,  colaborou  para  finalizar  a

arrumação  da  sala.  Homem  nervoso  que  vive  num  mundo  frenético  e

congestionado4, impaciente estava o senhor Palomar: a coisa não começava, nunca.

Por  fim,  entregaram  a  todos  uma  pastinha  azul,  com  um  caderno  azul  e  uma

caneta...  preta.  Houve  uma  fala  inicial,  disseram  para  que  ficássemos  todos  à

vontade, que não havia certo nem errado, e blábláblá... Um detalhe importante: não

era para escrever o nome no caderno. Dá-se conta de experimentar um sentimento

muito parecido com o ciúme5, afinal de contas, não era usual para o senhor Palomar

se ver privado de sua alcunha. Ainda que fosse apenas o caso de se identificar num

objeto, o qual já tomava como seu. 

Algo  fora  projetado  na  tela.  O  senhor  Palomar  decidiu  que  doravante

redobrará  sua  atenção6.  Era  um  quadro.  E  a  instrução  foi  a  seguinte:  “que

movimento  de escrita  esta  imagem te  leva  a  produzir?”.  Nada  mais  foi  dito.  As

pessoas se entreolham. Até que uma abre o caderno e passa a escrever.  Mas é

justo este ponto de partida que exige um esforço de imaginação suplementar7. Ele

mira ao redor e percebe que a maioria seguia o exemplo, rascunhando as primeiras

ideias de um texto. O senhor Palomar foca, então, na projeção. Mas não consegue

manter a imagem nítida: necessita fechar por um momento as pálpebras, deixar que

a pupila ofuscada reencontre a percepção precisa dos contornos, das cores, das

sombras8. No primeiro plano, a luz incide sobre um casal. Estão nus. Abraçam-se e

um lençol enreda os seus corpos. Ao fundo, nas trevas, duas figuras observam com

olhar inquiridor. 
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Com os nervos tensos como havia chegado e ainda mais inseguro de tudo9,

incapaz de levantar e por fim a esta angústia, o senhor Palomar se rende e começa

a executar a tarefa proposta. Contudo, sabe que não poderia jamais sufocar em si a

necessidade  de  traduzir,  de  passar  de  uma  linguagem  a  outra,  de  uma  figura

concreta a palavras abstratas, de símbolos abstratos a experiências concretas, de

tecer e tornar a tecer uma rede de analogias10. A princípio a escrita lhe saiu trêmula,

com frases curtas aparentemente desconexas. Entretanto, à medida que transpunha

suas observações em vocábulos, a vistosa concretude dos caracteres ordenados no

papel parecia ressaltar, ainda mais, a relevância do seu discurso. Logo, pasmem, o

senhor Palomar encontrava-se satisfeito com o fruto daquele exercício.  “Creio que

assim minha posição se manifestará bem clara”11, ele pensa, ao arrematar o texto.

Achava-se  nesse  estado  de  boa  disposição  quando  o  coordenador  dos

trabalhos, percebendo que todos haviam concluído, passou recolhendo os cadernos.

Concentrou-os na mesa ao centro da meia-lua e, no mesmo instante, começou a

embaralhar.  “Mas  será  realmente  justo  proceder  assim?”12,  pensou  o  senhor

Palomar, perplexo ante a intervenção externa. Os cadernos são redistribuídos. Cai-

lhe à mão um com caligrafia caprichosa, o que de pronto já lhe deixa embaraçado,

por se lembrar dos seus garranchos ininteligíveis.      Mas sente que há alguma

coisa além disso e não sabe dizer o que é13. Lendo, aos poucos se dá conta: não se

trata  apenas  de  uma letra  bonita,  este  texto  revela  sinais  do  quadro  que  a  ele

passaram batidos; o contrário daquilo que se mostra à vista14. Em sua composição, o

senhor Palomar se ateve a uma descrição minuciosa da obra (da qual se orgulhava,

é verdade); esta outra pessoa, porém, fizera uso de elementos narrativos, trazendo

emoção e alma ao escrito.  “Nos tempos em que todos falam demais, o importante

não é tanto dizer a coisa certa, que de qualquer forma se perderia na inundação das

palavras,  quanto  dizê-la  partindo de premissas e  implicando consequências  que

deem à coisa  dita  seu máximo valor”15,  filosofou o  senhor  Palomar,  e  com isso

atestava que o movimento de leitura do texto alheio já produzia reverberações.

Seguiu-se a leitura em voz alta de todas as escritas. Cada qual lendo o texto

do outro, sem saber distinguir quem era este outro, esta outra. O senhor Palomar

fora completamente absorvido pela atividade e apurou seus ouvidos o máximo que

pôde.  Como se ele se encontrasse no centro de uma explosão16,  pois não faltaram
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palavras, acentos, entonações, sotaques, gaguejos, pausas, que conferissem a cada

frase proferida a sensação de uma novidade retumbante. A fonte era apenas aquela

imagem, estática. Evidentemente, havia similitudes. O senhor Palomar admirava-se,

todavia, com a multiplicidade que emergia variando sobre um mesmo tema.  Mas

como é possível observar alguma coisa deixando à parte o eu17?  Talvez, então, o

cerne da questão não fosse a imagem e sim os olhos de quem vê: “o universo é o

espelho em que podemos contemplar só o que tivermos aprendido a conhecer em

nós”18.

Absorto, rumava por estes meandros do pensamento, quando finalizaram a

leitura do último texto. O coordenador abriu o espaço para considerações acerca das

impressões  gerais  da  atividade.  Surpreendentemente  (não  para  os  demais

presentes, que não lhe conheciam, mas para si mesmo), foi o senhor Palomar quem

tomou a palavra, abruptamente:

— Terão a vista assim tão aguda19?

E  calou-se,  para  assombro  geral.  Estava  com  os  olhos  esbugalhados,

naquele lapso de expressão. Mas logo baixou a cabeça, vexado. Alguns devem tê-lo

tomado como louco, provavelmente. Porém, se soubessem a raridade do fenômeno,

talvez compreendessem, sua mente voava a mil por hora.

Uma  voz  feminina  lhe  socorreu.  Era  também  uma  senhora,  de  olhinhos

perspicazes. Exprimia-se lentamente. Entre uma frase e outra havia um instante de

pausa, quando lançava um sorriso gentil aos ouvintes:

 — De quem são os olhos que olham20? Não interpretar é impossível, como é

impossível abster-se de pensar21. Cada um é feito daquilo que viveu, e isso ninguém

lhe pode arrancar22. Por isso nada temos a ensinar23.

Seria  tudo  aquilo  combinado?  Tratava-se  de  uma  performance?  Não,

impossível. Até mesmo ao coordenador da oficina não escapava traços de espanto,

a julgar o diálogo insólito que ali  se instaurava. Daí em diante, foi um verdadeiro

pulular de posicionamentos, indagações, hipóteses e conjecturas, vindos de todas

as partes. “Prestar atenção em um aspecto faz com que este salte para o primeiro

plano”24.  (...)  “O  pensamento  de  um  tempo  fora  de  nossa  experiência  é

insustentável”25. (...) "O que temos em comum será justo aquilo que é dado a cada

um como exclusivamente seu?”26.  (...)  “Não é para se tomar tudo isto ao pé da
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letra”27. (...) “É da coisa observada que deve partir a trajetória que a associa à coisa

que observa”28. 

Era nítido aos participantes do encontro como o diálogo seguia sua própria

cadência.  Poderia  se  dizer  que  o  trabalho  do  coordenador,  naquele  ponto,

assemelhava-se ao de um velejador que se beneficiava das melhores lufadas de

vento...

O debate mal se amornava quando se atingiu o horário de término da oficina.

Mesmo  depois  de  declarada  por  encerrada,  notavam-se  pequenos  grupos

prosseguindo com a discussão, enquanto colaboravam com a reorganização da sala

em sua disposição original.  O senhor  Palomar era um deles.  Em seu rosto,  um

semblante  amistoso  estampado.  Cumprimentou  a  todos  quando  saiu.  “Não  há

dúvida de que uma esplêndida noite de plenilúnio de inverno se inicia”29.
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ESCRITA EM TRÂNSITO PELA CIDADE INVISÍVEL

Ei-nos aqui, de fato1. Que raios vim fazer? Responderei com uma história2. O

sol raiava. Muita gente caminhava rapidamente pelas ruas em direção ao mercado3.

Não era o meu caso. Contornando beirais com passo de equilibrista4, seguia para a

estação, local do encontro.  Agora sei que esta é apenas uma das muitas estradas

que  naquela  manhã  se  abriam  para  mim5.  Assim  que  cheguei,  distingui  um

aglomerado  de  pessoas,  disposto  em  pequenos  ajuntamentos,  que  me  fixavam

como se quisessem ser reconhecidos6. Acanhado que sou, não ousava fitar o rosto

de  mais  ninguém7.  Percebo  que  assomam  indivíduos,  mas  ninguém  se

cumprimenta8.  Ou  pelos  menos  nisso  desejava  acreditar,  por  estar  só  naquela

situação. Calado, sentia-me vagante, imbuído com o mesmo silêncio percorrido pelo

farfalhar das folhas9. Passei então a investigar os arredores, quase sem levantar os

olhos10.  Chamou-me  a  atenção  uma  enorme  estrutura  metálica,  enferrujada  e

bloqueada por negligência ou férias dos funcionários da manutenção11. Pareceu-me

tão destoante na composição do cenário, que só poderia ter sido colocada ali quase

por acaso12. Assim penso eu, se quiserem acreditar, ótimo13. Nessas indagações eu

me abandonava,  mas sei  que seria  o  mesmo que não dizer  nada14.  Alguém se

aproximou, sorrateiramente. “A forma das coisas se distingue melhor à distância”15.

Ela adivinhou os meus pensamentos. E foi ainda mais longe. “Eu também não tenho

a certeza de estar aqui”16. Antes que eu pudesse ruminar algo, disparou outra vez.

“Não  me  parece  ser  essa  uma  conjetura  que  nos  convenha”17.  Fiquei  atônito,

paralisado. Como assim? “Por que você não me fala disso?”18. Ela riu, displicente,

me  encarando.  Sempre  existe  quem  começa  a  gargalhar  na  escuridão19.  Sem

entender como, nem porque, eu me sentia um tolo.  Um vazio não preenchido por

palavras20. Mas logo um outro alguém elevou a voz, dirigindo-se a todos. “Você viaja

para  reviver  o  passado?”21.  Principiou  firme,  todavia  acolhedor.  “Você viaja  para

reencontrar o seu futuro?”22. Pronto. Outro maluco, pensei.  “As cidades, como os

sonhos,  são  construídas  por  desejos  e  medos”23.  Aquela  que  há  pouco  me

confrontava seduziu-se por tais palavras e resoluta partiu em sua direção.  “Quem

comanda a narração não é a voz: é o ouvido”24. Proferiu, logo que se aproximou

daquele que,  depois soube,  era um dos organizadores do evento. “Onde está o
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plano  que  vocês  seguem,  o  projeto?”25.  Mesmo  impedido,  ele  não  se  mostrou

exasperado, pelo contrário. “Mostraremos assim que terminar a jornada de trabalho;

agora não podemos ser interrompidos”26. E prosseguiu com sua fala. “A cidade não

conta o seu passado, ela o contém como as linhas da mão, escrito nos ângulos das

ruas, nas grade das janelas, nos corrimãos das escadas”27. Enveredou a filosofar,

porém não por tempo demasiado. Talvez toda a questão seja saber quais palavras

pronunciar28.  Em  seguida,  revelou,  enfim,  a  que  se  propunha  a  oficina:  em

subgrupos, munidos de cadernetas, subiríamos num ônibus que nunca havíamos

tomado, a registrar a cidade e seus confins. Os olhares se cruzam por um segundo

e depois se desviam29.  Então era isso.  Surge a suspeita  de que ali  há algo de

inconfundível30: teríamos uma aventura pela frente, no mínimo.  Basta que alguém

faça alguma coisa pelo simples prazer de fazê-la31. Fomos divididos, aleatoriamente,

em grupos de quatro ou cinco pessoas. Em cada um deles havia, ao menos, um

proponente  da  oficina.  Caminhando  pela  estação,  observando  as  placas  dos

itinerários,  descobrimos um destino que ninguém conhecia.  Qual  é o sentido de

tanta construção?32. Por sorte, não tardou muito até que o ônibus chegasse. Logo

nos acomodamos, e os registros iniciaram assim que partimos. Por meio deles seria

possível reconstruir uma cidade sobre a qual ninguém sabia mais nada33. Foi minha

primeira sensação, afinal quem garantiria que a cidade sobre a qual eu tomava nota

coincidiria  com  a  dos  colegas  que  me  acompanhavam?  O  que  se  dirá,  então,

daqueles que seguiram outros rumos? Entre cada noção e cada ponto do itinerário

pode-se  estabelecer  uma  relação  de  afinidades  ou  de  contrastes  que  sirva  de

evocação à memória34.  Apurei o meu olhar, a circunstância exigia-me disposição.

Inúmeras lojas,  departamentos,  galerias escancaravam suas vitrines;  as ruas do

centro exibiam mercadorias embalagens rótulos que não variavam em nada35. Um

canteiro de obra empregava alguns operários; as ruas da cidade eram aquelas que

os levavam para o trabalho todas as manhãs36. À medida que nos afastávamos da

zona central, a paisagem revelava-se algo abandonada, o que se expressava pelos

seus muros escuros com escritas desbotadas37. Num campo aberto, olhando para o

céu, pude distinguir aves migrando,  mas é difícil  fixar no papel os caminhos das

andorinhas38. Nem notei que nos aproximávamos de nosso destino, de tão absorto

em contemplar essas paisagens essenciais39. Descemos no ponto final, incumbidos
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de realizar uma jornada exploratória onde a cidade rareia em vielas mal iluminadas40.

Pode parecer exagero, já que estávamos em pleno sol a pino, mas aquele lugar era

circundado  por  uma  arquitetura  repleta  de  nichos  e  reentrâncias  e  cavidades41.

Entretanto,  o  grupo  parecia  animado  e  seguro  do  papel  a  que  se  propunha

desempenhar.  “Jamais  se  deve  confundir  uma  cidade  com  o  discurso  que  a

descreve”42. Entendi essa sentença vinda do proponente como um chamado para

suspendermos nossos pré-julgamentos e preconceitos. “Não existe linguagem sem

engano”43.  Acedi  ao  seu  convite  e  adentramos  na  comunidade.  O  caminho  era

íngreme em quase toda a extensão, cheio de obstáculos, tais como uma valeta onde

tropeça quem não toma cuidado44. Atraíamos olhares. Há o murinho dos velhos que

veem a juventude passar45. Crianças brincam por todos os lados  e de um terraço

ouve-se a voz de uma mulher que grita46. “Volta pra casa, vai chover!”. Dito e feito.

Pouco tempo depois  desabou um temporal.  Corriam de um lado para  o outro47,

velhos, crianças, animais.  Entre aqueles que por acaso procuram abrigo da chuva

sob  o  pórtico48,  estávamos  nós  espremidos  a  gozar  do  calor  humano  que  só

acontecimentos desta  magnitude podem proporcionar.  Os símbolos formam uma

língua, mas não aquela que você imagina conhecer49. Ao invés de se tornar uma

situação  constrangedora,  o  fato  sucedido  operou  justamente  de  modo  contrário,

sendo motivo de aproximação nossa com as pessoas do bairro.  Na ausência de

palavras para fixá-la50, a união manifestou-se, primeiramente, na forma de sorrisos

espontâneos que pipocavam lado a lado, frente ao absurdo da situação. Na verdade,

depois me toquei,  aquelas pessoas sempre encontram motivos para rir51. Algo que

aos poucos me desarmou, evidenciando a pequenez com que me comportara desde

sempre,  a  manhã  inteira.  Cheguei  aqui  na  minha  juventude52,  e  para  minha

felicidade, sairia ainda mais novo.  Porque o passado do viajante muda de acordo

com o  itinerário  realizado53.  Enquanto  a  tempestade  se  transformava  em garoa,

entabulamos animada conversação, versando sobre assuntos variados. Em todos os

lugares  ali  em  torno  rodas  giravam  e  desfraldavam-se  escritas  coloridas54.  A

circunstância  era  singela  e  disso  emanava  toda a  sua potência.  A disposição  à

alegria  refletiu,  inclusive,  nas  palavras  com as  quais  eu  preenchia  a  caderneta:

agora  parecem contentes55.  Com o clima ameno,  nos despedimos e voltamos a

caminhar. Daí em diante, busquei com o meu olhar imagens que extrapolassem o
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meu crivo crítico habitual: a inclinação de um canal que escoa a água das chuvas e

o passo majestoso de um gato que se introduz numa janela56. Queria encontrar a

poesia que residia nestes pequenos episódios, por exemplo, em cestos pendurados

com barbantes57.  Mas os estímulos são tantos e  raramente o olhar se fixa numa

coisa58. Por mais que desejemos alcançar a substância íntima do ser, em cada poro

de pedra acumulam-se multidões invisíveis59.  
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Notas

Se uma oficina numa tese de doutorado

1 p.16
2 p.189
3 p.252
4 p.117
5 p.210
6 p.37
7 p.126
8 p.119
9 p.161
10 p.24
11 p.127
12 p.261
13 p.75
14 p.16
15 p.190
16 p.211
17 p.22
18 p.27
19 p.113
20 p.226
21 p.123
22 p.34
23 p.68
24 p.22
25 p.31
26 p.214

27 p.44
28 p.51
29 p.86
30 p.62
31 p.166
32 p.255
33 p.200
34 p.194
35 p.45
36 p.82
37 p.46
38 p.123
39 p.75
40 p.35
41 p.205
42 p.166
43 p.101
44 p.253
45 p.33
46 p.123
47 p.191
48 p.248
49 p.21
50 p.46
51 p.17
52 p.37

Sobre linguagens que se 
confundem com espelhos e vice-
versa

1 p.135 16 p.81
2 p.62 17 p.128
3 p.5 18 p.136
4 p.11 19 p.83
5 p.84 20 p.129
6 p.127 21 p.106
7 p.100 22 p.137
8 p.64 23 p.122
9 p.20 24 p.16
10 p.105 25 p.98
11 p.25 26 p.30
12 p.24 27 p.101
13 p.96 28 p.134
14 p.72 29 p.57

15 p.114

Todas citações retiradas de:

CALVINO, I. Palomar. São Paulo: Companhia 

das Letras, 1995.

Todas citações retiradas de:

CALVINO, I. Por que ler os clássicos. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2007.



63

No baralho dos enredos 
cruzados

Escrita em trânsito pela cidade invisível

1 p.110
2 p.138
3 p.13
4 p.83
5 p.13
6 p.90
7 p.89
8 p.51
9 p.95
10 p.52
11 p.98
12 p.65
13 p.71
14 p.14
15 p.94
16 p.95
17 p.109
18 p.57
19 p.60
20 p.41
21 p.29
22 p.29
23 p.44
24 p.123
25 p.117
26 p.117
27 p.14
28 p.141
29 p.51
30 p.66

31 p.141
32 p.117
33 p.99
34 p.19
35 p.118
36 p.45
37 p.97
38 p.84
39 p.112
40 p.114
41 p.128
42 p.59
43 p.48
44 p.85
45 p.50
46 p.11
47 p.45
48 p.51
49 p.48
50 p.66
51 p.75
52 p.13
53 p.28
54 p.13
55 p.50
56 p.14
57 p.71
58 p.17
59 p.129

Todas citações retiradas de:

CALVINO, I. As cidades invisíveis. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1990.

1 p.11
2 p.17
3 p.29
4 p.41
5 p.117
6 p.118
7 p.13
8 p.117
9 p.97
10 p.12
11 p.47
12 p.49
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26 p.55
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28 p.58
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34 p.76
35 p.11
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39 p.106
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52 p.84
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56 p.36
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58 p.51
59 p.63
60 p.119
61 p.69
62 p.117
63 p.119

Todas citações retiradas de:
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cruzados. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1991.
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APONTAMENTOS SOBRE A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO, O

PAPEL DA EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO HUMANA E A PRÁTICA DE OFICINAS

COMO ELEMENTO DE INOVAÇÃO 

Várias frentes de ação e pesquisa podem favorecer o compartilhamento de

conhecimentos10. Agir é também re-significar aquilo que foi instituído, a partir de uma

perspectiva própria, singular, sobre a realidade8. Claro que o cuidado e carinho com

que o padeiro faz a massa, dosando corretamente todos os ingredientes e dando o

tempo certo para a fermentação, interferem na obtenção de um bom pão6. É preciso

sublinhar,  entretanto,  que  não  estamos  nos  referindo  apenas  a  situações

excepcionais de invenção, mas a de diferentes experiências que se dão no âmbito

da  vida  cotidiana  transpondo,  em  certos  momentos,  sua  dimensão  meramente

pragmática4.

Podemos  problematizar  o  mundo,  as  atitudes,  as  matérias  visíveis  e

invisíveis136. Pensar a integração entre o homem e a natureza do ponto de vista de

seu sentido  simbólico134,  um processo  ativo  de transformação recíproca132,  cujas

origens e finalidades nem sempre permitiram uma articulação coerente e orgânica130.

É  possível  também  desencadear  novos  processos  de  desenvolvimento

sociocognitivo  para  a  diversidade humana42,  e  para  isso  precisamos de material

descrito de maneira densa, meticulosamente detalhado40, atendendo à racionalidade

cientificista,  formal  e  instrumental  de  um  conhecimento  regulador38,  desde  o

vocabulário até a entonação vocal36.

As  estratégias  empregadas  farão  diferença  significativa  na  construção  e

reconstrução do conhecimento científico52, mas a interpretação desse dado ainda é

alvo  de  controvérsias50.  Abre-se  o  debate  sobre  o  tema48,  desprovido  de  ênfase

conceitual46, sob a influência da atual ideologia hegemônica44.

Muitas  pesquisas  têm  lançado  mão  de  metodologias  qualitativas  que

possuem base epistemológica bastante diferente da tradicional188.  Na medida em

que  se  avança  nesta  perspectiva  torna-se  necessário  recriar  as  práticas
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cotidianas186. Além de organizar a sociedade184, os trabalhos desenvolvidos dentro

das instituições de ensino superior têm um efeito multiplicador182.

De  forma  a  favorecer  abordagens  pluralistas,  interdisciplinares  e

complementares152,  foi  a oportunidade de experienciar um pensamento aberto ao

diálogo150.  Além  de  dar  subsídio  ao  conhecimento  sobre  as  consequências  de

determinados tipos de exploração desses recursos148, inaugurava-se um campo de

reflexão polêmico e rico no interior das ciências sociais146.

Essa  proposta  representa  hoje  um  importante  processo  de  reflexão  e

elaboração  crítica  dos  objetivos  da  Universidade2,  exige  auto-crítica,  coragem e,

certamente, um pouco de ousadia1. Outro fator muito importante a ser registrado é a

contribuição  deste  estudo  para  demais  áreas  em  educação3,  subsidiando  a

transposição didática do conhecimento científico e, consequentemente, o processo

de ensino-aprendizagem5. Constatou-se uma multiplicidade de possibilidades, mas

muito  pouca  sistematização  em torno  de  como agir  em casos  específicos7.  Isto

porque os sentidos são constituídos historicamente e abalizados pela diversidade de

experiências humanas, com suas tensões e contradições9.

O fenômeno estudado é compreendido dentro de um contexto107, sem contar

a metalinguagem associada109.  Os indícios são tomados a partir  da premissa da

existência do inconsciente e da ideologia111, que vão desde o ponto de vista mais

conservador até o mais libertário113.

Construir  uma  ciência  a  serviço  das  demandas  da  sociedade  brasileira84,

divulgando  os  vultos  importantes  da  comunidade82,  desencadeia  uma  atividade

narrativa interna80, o que favoreceu a aprendizagem interdisciplinar e o trabalho em

grupo78.  Histórias  se  tecem  com  esses  elementos76,  unindo  beleza  e

funcionalidade74, através de uma metodologia participativa e emancipatória72.

Trabalhar coloca-se também como uma ação inventiva que se expande para

além da pura execução de tarefas prescritas170. É algo que nós mesmos criamos168.

A principal função das experiências é que a partir das hipóteses166, entre pensar e

fazer algo164, pressupõe práticas muito diversas daquelas que são promovidas pela

forma de organização social de ordem capitalista162.
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O  mundo  está  atravessado  por  narrativas  e  é  precisamente  este

atravessamento  que  constitui  o  mundo115.  Todo  jogo  significa  alguma coisa  que

transcende as necessidades imediatas da vida e confere um sentido à ação117. A

experimentação  não  é  nunca  o  experimento119. Rotinas  organizadas  trazem

segurança  e  favorecem  automatismos121,  e  é  nesse  sentido  que  os  processos

criativos têm se estabelecido como uma força contrária  à ideologia dominante e

castradora123.

Perscrutar as potências dos corpos de serem vividos de uma maneira não

disciplinar250,  fazendo com que o sujeito compreenda todas as suas ações no plano

do “fazer”248, principalmente quando é realizado na e para a coletividade246.

O método de investigação procurou captar ou se aproximar da realidade228.

Num  quadro  de  dificuldade  conjuntural  inerente  à  novidade  do  processo226,

retomaremos  esta  questão  posteriormente224.  Sugiro  ao  leitor  procurar  estar

atento222.

A  população  das  metrópoles  tem demonstrado  crescente  necessidade  de

aproximação  com a  natureza196.  Alguns  trabalhos  vêm  sendo  produzidos  com a

finalidade de analisar esta relação194, no sentido amplo de inscrição do sujeito no

simbólico192,  para  isso  necessita  ser  sistematizada  e  articulada  com  a  prática

educativa190.

Por  não  terem  recebido  orientações  sobre  como  trabalhar  com

argumentações  e  deduções  de  fórmulas92,  não  podem  ser  inteiramente

intelectualizadas e muito menos quantificadas através de um "método científico"90;

repensando práticas pedagógicas tradicionais88, é necessário minimizar os estímulos

competitivos e irrelevantes86.

A  concepção  adotada  nesta  experiência  orienta-se  por  uma  abordagem

freiriana  de  educação208.  É  uma  construção  do  sujeito  impregnada  do  gozo  do

Outro206. Ou, pelo menos, esta tem sido a nossa hipótese204.

Se não houvesse nada para mudar não haveria nada para educar193. Esforços

concretos têm sido empreendidos no sentido de aproximar os diversos campos da

educação científica195,  ressaltando que todos possuem um “valor existencial”  que
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transcende valores utilitários197.  Nessa trajetória,  surge o entendimento de que o

saber não é disciplinar, foi disciplinado199.

As pessoas precisarão unir os conhecimentos e pensar soluções locais para

problemas fundamentais180,  e propomos que a reflexão acerca da identidade seja

conduzida através de um trabalho extensivo e sistemático com a língua178, de modo

a  trabalhar  os  saberes  populares  que  fazem parte  de  suas  culturas176.  Um dos

principais  papéis  do  educador  consiste  em elevar  a  prática  do  senso  comum à

“consciência  filosófica”174,  para  uma  formação  que  prime  pela  ética  e  pelo

desenvolvimento do pensamento crítico e da autonomia intelectual172.

Há aqui uma vontade de fazer passar algo144, questionamentos dos próprios

professores sobre a forma de abordagem dos conteúdos específicos do programa

curricular142. A falta de aplicabilidade dos assuntos estudados em aula gera apatia e

distanciamento entre alunos140, assim como amplia o debate e produção nas áreas

de educação138.

Muito se tem falado sobre os problemas na relação do jovem com a escola112.

Torna-se  desinteressante  para  a  maioria  dos  alunos110  ‒ a  Internet  vem  se

popularizando a cada dia que passa108 ‒ montando seu acampamento num lugar em

que não se sintam potencialmente invadidos pelas frases, conversas e olhares que

por ali circulam106.

Agrava a situação o modo como o ensino é realizado236.  Para garantir  um

mínimo de qualidade234, eles são capazes de realizações elevadas sob a forma de

devoção a um ideal232, potencializando a compreensão dos modos de produção da

subjetividade contemporânea230.

E  mesmo  quando  tudo  parece  ter  sido  feito  pedagogicamente  de  forma

correta256, não se resumindo a uma simples questão de escolher sozinho esta ou

aquela teoria para ser utilizada254, havia pouca reflexão, pouco aprofundamento252.

Interessante  paradoxo128,  chamou-nos  a  atenção  pelo  seu  significado  e

representação126.  Hoje  já  não  é  mais  possível  apresentar  o  problema  nesses

termos124:  a  escola sempre tratou o conhecimento  e  os saberes disciplinares de

forma bitolada122.
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Fazendo uso de materialidades mediadoras160, muitos deles são impostos158,

podendo  ser  entendidos  como  maneiras  diferentes  de  ver  ou  interpretar  algum

acontecimento156, dando margem à abstração e eventualmente à incongruência154.

Partindo  das  considerações  iniciais179,  para  quem  ensinar  e  para  que

ensinar181: o pressuposto era que tais interesses são frequentemente conflitivos183,

principalmente na atenção básica185. Para um maior aprofundamento187, o universo

escolar  ainda  necessita  de  caminhos  que  lhe  permitam  contemplar  dimensões

relevantes do conhecimento189, especialmente por parecer aleatório ou duvidoso191.

Esta avaliação vem sendo realizada periodicamente241, pois muitas vezes sua

abordagem é  feita  de  maneira  bastante  limitada243, começando  pelas  lógicas  de

funcionamento didático por parte de quem ensina245.

O  pressuposto  fundamental  é  que  a  avaliação  constitui-se  em  uma  ação

inerente à atividade humana220, simultaneamente existente no cotidiano individual e

coletivo218, cuja convivência é marcada alternadamente pela sintonia e pela tensão216.

Didática é o que instrui e permite, ao mesmo tempo, uma compreensão do

mundo e de si202. A educação acontece constantemente, seja em casa, seja pela

mídia, assistindo-se televisão, lendo-se revistas e jornais, seja via internet200. O que

é tido como verdade hoje, amanhã, poderá não ter o mesmo juízo de valor198.

Que  feixe  de  relações  nos  interessariam61?  Alguns  povos  dizem  [  e  ],

enquanto outros dizem [ i ]63. Considera-se que os indivíduos negociam significados

com  os  outros  com  quem  interagem  e,  nesse  processo  de  negociação,  se

transformam65.  O  que  é  fundamental  na  sua  aprendizagem  é  a  percepção  da

estrutura da sociedade e do funcionamento das relações sociais67.

Como sair da tutela e experimentar novas práticas de cuidado33?  Enquanto

pessoas com seus próprios costumes e cultura35,  independente de suas condições

econômicas  e  sociais37,  a  noção  de  inclusão  vem  tentar  estruturar  um  espaço

intermediário entre a integração completa e definitiva39,  no sentido de estabelecer

elos, construir pontes41. A relação consigo mesmo foge ao rigor das malhas de poder

e  de  seus  códigos43,  proporcionando  uma  liberdade  de  movimentos  e  de
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expressividade e considerando o corpo a partir das suas potencialidades e não das

dificuldades ou limitações que apresenta45.

O aguçamento à escuta do outro e o movimento de colocar-se no lugar do

outro247  ‒  havendo  uma  discussão  geral249,  além  de  sentimentos,  crenças,

motivações e atitudes individuais251, aliados a conteúdos complexos253 ‒, movimentos

de recriação da realidade que se dá através de mudanças nas relações entre as par-

tes255.

Partindo dos conceitos até então apresentados125, verifica-se que o emprego

de novos recursos didáticos é fundamental para dinamizar as aulas e, sobretudo127,

eu afirmo129:  seja numa perspectiva crítica ou assimilatória  da sua estrutura131,  o

ensino  tradicional  tem  como  características  a  transmissão  de  conteúdos  pelo

professor e não leva em consideração as ideias e os interesses dos alunos133.

Através de um sistema de educação informal69, seja com métodos de estudo e

ensinos circundante  ao indivíduo71, uma boa forma de conectar  vida  e ciência73,

embora essa seja uma verdade óbvia75: as atividades experimentais criam em sala

de aula um espaço lúdico77.

Valoriza-se  o  protagonismo  docente214,  no  campo  da  formação  dos

profissionais  responsáveis  por  essas  atividades212,  seja  na  universidade  ou  nas

escolas de educação básica210.

Como urdidura para os fios do presente relato95, é necessário ter em mente

quais  são  os  objetivos  a  serem  cumpridos97:  competência  e  capacidades  de

expressão emocional e racional99,  de forma contínua e por longo período101.  Para

efetivação dessa tendência inata103, como nos organizamos para que as ideias que

acumulamos ao longo de um determinado tempo trabalhem em nosso favor105?

Compreendemos que o ato de pesquisar se constitui no encontro entre os

elementos  moventes201,  permitindo-se  questionar  dados  e  ideias203.  Conviver,

compartilhar, entender, compreender – e interpretar205! O entre é o espaço próprio da

oficina207.

A oficina parece exercer uma função primordial11. Tal caráter é lançado nesse

texto quase como um detalhe13. Imagine-se como inventor de uma das maravilhas
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do  mundo  moderno15.  Trata-se  de  um  exercício  simples  e  eficaz17,  cujas

consequências  são  inéditas19:  Mini  Exame  do  Estado  Mental21.  Capaz  de  dar

passagem a forças impessoais e singulares23, pelo que proporciona no momento de

sua realização25, compreendem maneiras por meio das quais as pessoas produzem

sentidos  sobre  fenômenos  a  sua  volta  e  se  posicionam  em  relações  sociais

cotidianas27.  Um grande diferencial  dessa ação29:  questionar  hábitos de pensar  o

espaço como superfície que se percorre em extensão31.

O tema fascina os jovens, angustia os pais e preocupa os educadores24.

Algumas vezes com caráter interdisciplinar22,  mas extremamente complexo20,  que

ultrapassa  a  percepção  pura  e  supõe  a  tradução  das  percepções  táteis  e  dos

movimentos em imagens visuais18, pois é também um tipo de linguagem, uma forma

de comunicação e expressão16, buscando alternativas para minimizar o impacto da

ação antrópica  na  natureza14,  mesmo diante  de todas as  restrições que  vinham

sendo feitas à sua permanência e dos movimentos pelo avanço do liberalismo no

país12.

Todos os aspectos de sua vida se desenvolvem sob uma única autoridade34.

Se elas acabam por se entender é porque devem estar seguindo regras naturais de

linguagem32. Através de ações como observar, acionar, tocar, manusear, comparar,

registrar e jogar30,  as pessoas se permitem absorver a informação veiculada28, e o

que parece contraditório é percebido como não contraditório26.

Dadas  as  diversas  perdas  potenciais  nos  aspectos  físicos,  psicológicos  e

sociais  que  vivencia104,  evidenciadas  pelo  nível  crescente  de  complexidade

expressas nas falas102, conjeturou-se que100, por serem consideradas pertinentes98,

incluíam as representações de si mesma96, um simples traço de papel que faz as

vezes de única lembrança palpável94.

Ao fazer uso da denominação “oficina”145:  o caminho que o texto assumirá

como fio narrativo147, pois garante o ir e vir a qualquer lugar149, por meio do retorno à

união com o cosmos151. Surgido a partir do movimento das concepções alternativas

nos fins dos anos setenta153,  tendo como pressuposto, na socialização de ideias,
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saberes e troca de experiências155, da abertura ao movimento do pensamento157:  é

preciso que entre as "palavras" e as "coisas" haja um entrelaçamento159.

As oficinas são consideradas uma estratégia metodológica de ensino169‒ um

lugar  de  grandes  transformações171‒  dependendo  assim da  criatividade  de  cada

educador e de acordo com cada realidade173: com um trabalho analítico sobre si

mesmo175,  não constituindo esta um espaço de mera aplicação do já elaborado em

termos conceituais177.

O produto da oficina, seja ele pintura, teatro, música ou qualquer outro tipo de

arte64,  revela algo com que esse estudo compactua62:  uma modalidade produtiva,

estimulante e criadora60,  que define a relação entre pesquisa-intervenção-saberes

em  um  plano  de  atravessamentos  indissociáveis58, proposta  que  considera  a

aprendizagem  como  processo  de  construção  pessoal56,  colocando  a

excepcionalidade como um fenômeno social54. 

O  sentido  de  prática  envolve  intencionalidade  e  reflexão47,  uma  vez  que

trabalha  com  o  universo  de  crenças,  valores,  atitudes  e  fenômenos49,  desde  o

espaço  doméstico  até  a  estruturação  de  políticas  públicas51.  Qualquer  tipo  de

expressão53, em consonância com a perspectiva proposta55, torna-se especialmente

instigante57, conquistando novos status sociais através de ‘brechas’ produzidas entre

a prática pessoal e as convenções sociais59.

Quase todas as oficinas têm um propósito terapêutico definido120, mas isso faz

parte do processo118. As abordagens inter e transdisciplinares surgem como opções

que  podem  oferecer  caminhos  alternativos116,  gerando  encontros  inesperados  e

inexplicáveis114.

Quais  são  os  conteúdos,  as  habilidades  e  competências  desejadas217?  A

tendência desses trabalhos219,  marcada pelas idiossincrasias de sujeitos  que,  no

processo, se interpelam221, requer uma expansão de nossa maneira de perceber e

de  pensar223.  Destaca-se  nesse  referencial  o  caráter  formativo225,  a  pedagogia

adotada e o contexto de ensino227.

Com o intuito de propiciar maior aprendizado e envolvimento nas atividades

propostas79, buscando sempre mais de uma fonte referencial que complemente e
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assegure as informações trabalhadas81, os temas escolhidos nas oficinas temáticas

devem permitir o estudo da realidade e o aluno deve reconhecer a importância do

tema para si próprio e para o grupo social a que pertence83.

A  experiência que será  aqui  compartilhada é a  oficina de futuro85,  para o

alcance de posições de sucesso e fama87. Por incrível que pareça89, a sensação de

onipotência experimentada pelo bebê no início de sua vida é essencial para a futura

constituição de um viver criativo91, o que indica que o valor do trabalho se dá de

acordo com a hierarquia predominante na família93.

A situação de jogo oferece ao sujeito impasses e situações-problema209, e não

a  mera  reprodução  de  acontecimentos  e  opiniões211:  a  possibilidade  de  fazer  a

escolha de continuar ou mudar os movimentos da vida213. Será correto afirmar que

qualquer pessoa está apta a desenvolver sua criatividade215?

Trata-se de vivenciar a Oficina229. Importantes publicações têm acrescido231: a

maneira como cada um percebe o mundo determina e depende da experiência que

tem dele233, inexoravelmente mediada pela linguagem235. O encantamento do mundo

é  a  ponte  que  permite  o  contato  com a  alma237; sabe-se,  de  há  muito,  que  se

aprende com mais facilidade através de atividades lúdicas239. 

Tentando  depreender  suas  características  centrais  e  suas  implicações

lógicas70,  optou-se  por  realizar  um  estudo  do  tipo  exploratório  e  descritivo68,

reelaborando e permitindo o afloramento de experiências a partir de historicidade

própria66.

Estudos sobre o movimento humano em todas as suas formas de expressão

e  potencialidades135,  subjacentes  aos  princípios  da  conscientização  crítica  da

linguagem137, ao juntar os acontecimentos mais distintos de forma aleatória um após

o  outro139,  estabelecendo  um  contraponto  com  o  texto  literário141,  pressupunha

observar os diversos elementos com os quais se constrói uma narrativa histórica143.

A  aura  encontrada  no  original  é  única244!  Entendo  que  a  narrativa  pode

acontecer  em  diferentes  linguagens242,  como  processo  inacabado240.  Essas

experimentações nos levam a uma nova maneira de experimentar o espaço e uma

viagem inspiradora para novas descobertas autorais238.
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Na pesquisa que estou desenvolvendo em minha tese de doutoramento161,

num primeiro momento, de forma experimental163, de capacidade crítica e criativa de

apreender novos conteúdos e de relacioná-los de modo original entre si165, aposto no

caráter renovador desta arriscada empreitada167.
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EXPLICAÇÕES QUE NÃO BASTAM POR SI PRÓPRIAS

O objeto de estudo da tese é oficina. Neste sentido, subentende-se oficina

enquanto uma configuração do espaço educativo, que sucede, geralmente, em

torno de um tema. O que particulariza o formato oficina é justamente o seu modo

de  fazer.  A  oficina,  ao  contrário  de  uma  aula  ou  de  uma  palestra,  depende

intrinsecamente da participação ativa das pessoas que se propõem a fazer parte

daquele  acontecimento.  Cabe  aos  coordenadores  da  oficina,  a  quem

denominamos  oficineiros  e  oficineiras,  esquematizar  e  conduzir  as  atividades;

porém, se  não houver  entusiasmo ‒ revertido  em ação por  parte  dos demais

envolvidos ‒ nada acontece. Não existe fórmula correta para o desenvolvimento

de  uma  oficina:  público-alvo,  pressupostos  teóricos,  metodologias,  lugares  de

realização...  esses  aspectos  (e  tantos  outros  não  citados)  são  variáveis  que

garantem o caráter de singularidade e, em consequência, a irreprodutibilidade de

uma oficina. Este fator, em consequência, aproxima-a de uma experimentação,

onde algo sempre acontece, embora este “algo” não seja predizível; ao contrário

de um experimento, onde se pressupõe resultados a serem alcançados.

Com relação à construção do  corpus, ou seja, a materialidade na qual a

tese se apresenta aos leitores, existe a divisão em três capítulos, os quais, por

escolha própria, decidimos por adotar o termo “tomos”. Isto porque, apesar de

manterem similaridade quanto aos processos de escrita (aos quais nos deteremos

mais  adiante),  o  conteúdo  diverge  entre  eles;  ademais,  cada  um  dos  tomos

encerra em si mesmo a obra que se propõe narrar. De alguma maneira, todos

abordam o tema oficina; o que os distingue, predominantemente, é a estrutura

literária (lírico-cômico, prosa epistolar e ensaio). Além disso, houve certo esforço

no  sentido  de  “personalizar”  a  composição  de  cada  tomo,  como  se  fossem

escritos por entidades distintas.

O  primeiro  tomo,  intitulado  Comédia, narra  em versos  as  aventuras  do

andante Quinxote, um ex-aluno do magistério que, uma vez formado professor, se

depara com as agruras e distopias que somente a prática docente reserva para

aqueles  incautos  que  optam  por  trilhar  seus  caminhos.  Enfadado,  Quinxote

recorre à Rosinea del Aguoso, sábia catedrática que iluminava seus tempos de
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aprendiz,  em  busca  de  alívio  para  sua  tormenta.  Rosinea  aceita  novamente

Quinxote sob sua tutela, todavia, com a condição de que mergulhasse a fundo na

jornada,  com o  objetivo  de  encontrar  e  fomentar  circunstâncias  nas  quais  se

evidenciassem  o  perfil  de  educador  que  ele  tanto  almejava.  Então,  guiado

inicialmente por Rosinea, Quinxote torna-se andante. E dessas andanças, surge a

Comédia. Livremente inspirada na obra homônima de Dante Alighieri, a Comédia

de Quinxote, assim como o clássico de Dante, é escrita em tercetos rimados e o

autor é também o protagonista da narrativa. Os primeiros e terceiros versos das

estrofes rimam entre si e, necessariamente, um deles é uma citação transcrita de

uma oficina realizada com estudantes de licenciatura em Ciências Biológicas e o

outro é uma citação dentre três livros: a própria Comédia de Dante Alighieri, Seis

propostas para o próximo milênio de Italo Calvino ou Nietzche e a Educação de

Jorge  Larrosa.  O segundo  verso  de  cada  estrofe,  escrito  pelo  autor  da  tese,

inaugura uma nova rima e se inter-relaciona com o primeiro e terceiro verso da

estrofe seguinte.

O segundo tomo, intitulado Se uma oficina numa tese de doutorado, trata-

se de uma ficção composta por cartas entrecortadas por contos independentes,

tal como se apresenta em  Se um viajante numa noite de inverno,  obra de Italo

Calvino da qual toma por referência criativa. Este tomo é manifestamente uma

apologia ao conjunto literário produzido por Calvino, sendo que cada conto toma

por base algum livro deste escritor para que se desenhe um tipo de oficina já

conduzida pelo autor da tese. Por exemplo: citações de As cidades invisíveis de

Calvino  foram utilizadas  para  que  demonstrássemos o  modo  de  operação  da

oficina  Escrita em trânsito, na qual os participantes são divididos em pequenos

grupos, para depois escolherem um ônibus cujo itinerário seja desconhecido para

todos e sair, por meio da escrita, a cartografar a cidade. Em cada conto, alternam-

se frases do autor da tese com citações dos livros de Calvino. Já a narrativa

principal, composta pelas cartas endereçadas a Calvino, apresenta de maneira

informal os intermédios, poréns e lampejos de sagacidade que são necessários

para a construção de uma tese (de certa maneira, um exercício metalinguístico).

O terceiro tomo trata-se de um ensaio. Num primeiro momento, indaga-se

sobre os modos e o propósito desta que é um dos sustentáculos do conhecimento
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humano: a Ciência. À medida que o texto se desenrola, adentra no seio daquela

que é  (ou  deveria  ser)  o  fundamento  da comunicação empática,  a  Educação.

Costumo  brincar  com  os  meus  eventuais  interlocutores  que  em  um  diálogo

minimamente  conseguimos  identificar  duas  dimensões:  a  filosófica,  que  se

manifesta  ao  redor  da  consistência  de  nossa  argumentação,  na  exposição da

visão de mundo que defendemos, na clareza das ideias que defendemos; e a

educativa, que é justamente a postura que assumimos na interlocução, o “estado

de espírito” que trazemos junto com a conversa, seja na hora de se manifestar ou

no instante de escuta. Penso que de nada adianta crermos piamente na convicção

de nossos pensamentos, se na oportunidade de demonstrá-los agimos com uma

postura impositiva ou quando ouvimos o outro desqualificamos de pronto a sua

exposição. Por fim, nos detemos a esmiuçar em algumas palavras o objeto de

estudo desta tese, a prática de oficinas enquanto modalidade educativa.

Para  a  composição  deste  tomo,  utilizamos  256  artigos  de  periódicos

científicos.  Estes  artigos  são  fruto  de  um  levantamento  realizado  a  partir  da

plataforma Sucupira da Capes. Identificamos todos os periódicos que estivessem

classificados entre os estratos A1-B2 na Área de Avaliação – Educação. Ao entrar

no site eletrônico dos periódicos, digitávamos o termo “oficina” nas respectivas

ferramentas de busca. Todos aqueles que continham este termo e se tratavam de

descrever  uma  experiência  ou  revisar  o  tema  enquanto  proposta  pedagógica

adentraram no escopo desta composição.

O intuito era “escrever” o texto utilizando uma frase de cada um dos artigos

levantados,  sem incluir  uma palavra sequer,  apenas empregando os sinais  de

pontuação para realizar a junção dos períodos selecionados.

Para tanto, havia uma tabela em formato Excel contendo todos os artigos

listados, por ordem alfabética em função do nome do periódico, em seguida do

título  do  artigo,  no  caso  de  uma  mesma  revista  possuir  mais  de  um  texto

relacionado. Este procedimento conferiu a numeração de 1 a 256, cada artigo

com o seu próprio numeral.  Pelo site  www.random.org   fizemos a classificação

aleatória  dos artigos,  ou  seja,  o  primeiro  foi  selecionado a  partir  da apuração

randômica entre o intervalo 1 a 256, o segundo, do intervalo 1 a 255, o terceiro, do

intervalo 1 a 254, sucessivamente, até que acabasse a relação dos artigos.

http://www.random.org/
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A  ideia  inicial  era  que  o  primeiro  artigo  se  localizasse  exatamente  na

porção central  do texto. Ao final da frase selecionada atribuímos o número de

referência  1.  A  frase  do  segundo  artigo  (referência  2)  deveria  ser  incluída

imediatamente antes da frase do artigo 1 e a frase do terceiro artigo (referência 3),

imediatamente após a frase do artigo 1. A frase do quarto artigo, imediatamente

antes da frase do artigo 2 e a frase do quinto artigo imediatamente após a frase

do artigo 3, de modo a se compor um texto cujo início se situasse num “lado par”

e  terminasse  num  “lado  ímpar”.  Dessa  forma,  se  constituiria  uma  singela

homenagem  à  cidade  de  Rio  Claro,  cujas  vias  de  trânsito  se  organizam  de

maneira  semelhante.  Acontece  que  este  planejamento  arruinou-se  dada  a

dificuldade de levar a cabo semelhante proposição. Mantivemos a metodologia

para a composição dos parágrafos, mas ao término desta etapa os rearranjamos

com o intuito de proporcionar aos eventuais leitores um concatenar satisfatório

das ideias elencadas.

Cabe ressaltar que este tomo não apresenta, necessariamente, o conjunto

do  entendimento  que  o  próprio  autor  dos  arranjos  possui  sobre  os  temas

discorridos.  A  intenção  era  fazer  uso  da  ironia,  uma  leve  sátira  com  os

pressupostos e vertentes do conhecimento científico, que algumas vezes, mesmo

no  campo  das  Ciências  Humanas,  creem  que  estejam  propagando  verdades

irrevogáveis  e  contribuições  inigualáveis  para  a  sociedade.  Não  se  trata  de

desqualificar o discurso científico, mas de jogar com esta “instituição sagrada”.

Conforme mencionado anteriormente, embora completamente distintos em

termos estéticos, os três tomos resguardam meios de produção escrita similares

entre  si,  que  no  momento  de  entrega  do  projeto  da  tese  apelidamos  de

“composição de múltiplas vozes”, isto é, a alternância, por meio de fórmulas ou

arranjos preestabelecidos, de citações de fontes diferentes. O estímulo para tal

modo de fazer vem do grupo francês Oulipo (Ouvroir de Littérature Potentielle, ou

Oficina de Literatura Potencial, na tradução mais utilizada). O Oulipo originou-se

enquanto um subcomitê do Collège de Pataphysique, em novembro de 1960, sob

o nome de  Séminaire  de  littérature  expérimentale, mas logo em seu segundo

encontro adotou o título atual. Seus fundadores, o escritor Raymond Queneau e o

matemático François Le Lionnais propunham, com a formação do grupo, a busca
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por  novas  estruturas  e  modelos  de  escrita  que  fossem  utilizadas  segundo  o

desejo do autor, ou seja, explorar o potencial de composição a partir de regras

predefinidas. Dos fundadores, destacam-se Zazie dans le métro (Zazie no metrô),

publicada em 1959 por Raymond Queneau,  que privilegia a linguagem oral e o

uso de neologismos por meio de uma narrativa aparentemente linear, mas que

ora  revela  traços  de  estrutura  circular;  e  os  três  manifestos  do  Oulipo,  que

declaram os princípios e intenções do grupo, escritos por Le Lionnais. Um grande

expoente foi Georges Perec. Seu romance  La disparition (O sumiço), publicado

em 1969, foi todo escrito sem a vogal e. Outra obra muito interessante deste autor

é  Un cabinet d´amateur  (A coleção particular), publicada em 1979, que discorre

sobre uma pintura na qual  o colecionador  de artes é retratado num aposento

rodeado  pelos  mais  de  cem  quadros  que  compõem  o  seu  acervo.  Todos

exprimidos em seus respectivos detalhes. Com um senão: alguma minúcia, em

cada  quadro  representado,  o  pintor  forçosamente  altera,  sendo  modificando

algum  objeto,  ou  simplesmente,  trocando-o  por  algo  inexistente  no  original.

Entretanto, ele não para por aí: o pintor fez questão de adicionar à sua obra, no

meio  daquela  centena  de  quadros,  um  novo,  que  retrata  a  própria  cena

representada no primeiro plano, o colecionador rodeado pelos mesmos quadros,

só que agora com novas modificações, mais o retrato do colecionador... um jogo

de espelhos  aparentemente  sem fim,  que  desafia  as  percepções de  macro  e

micro infinito. Assim exposto, acreditamos que o uso de restrições no processo de

escrita, ao invés de inibir a criatividade, pode potencializar ainda mais o repertório

de estratégias do autor; e, sobretudo, traz à tona elementos que de outro modo

seriam  relegados  a  últimas  instâncias,  o  que  confere  um  caráter  de

imprevisibilidade que, dependendo do ânimo de quem escreve, pode calhar até

mesmo como um elixir dos deuses...

https://es.wikipedia.org/wiki/Raymond_Queneau
https://es.wikipedia.org/wiki/Raymond_Queneau

