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RESUMO 

 
A presente monografia aborda questões acerca da 

formação discente, tendo como foco o projeto de iniciação à 

docência concomitante à atuação como professora em uma 

escola estadual da cidade de Porto Alegre - RS. Este trabalho 

também pontua a importância da poética docente no processo de 

ensino, por meio do fazer estético e da criação do conceito de 

agente sutil a partir da experiência de atuação discente/docente.  

 

 

Palavras-chave: Formação discente; Poética docente, Agente 

sutil; Prática docente.  
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1. INTRODUÇÃO: Conhecendo a arte dos fios 

 

[...] como uma aranha, a artesã nunca sai deste 

labirinto. A filha trabalha colada na mãe, e assim 

as gerações se sucedem. A avó passa para a neta, 

bisneta e tataraneta. Mesmo que a vista falhe e as 

costas doam, a labirinteira cumpre seu destino [...] 

(CAVALCANTE, 2008. p.66).   

 

Nasci em meio a tecidos, linhas, fios de lã e revistas de 

moda. Oriunda de uma família de mulheres costureiras, 

tricoteiras e crocheteiras profissionais, aprendi ainda criança a 

bordar e tricotar. A primeira peça que fiz foi um vestido para 

uma boneca. A prática do crochê se deu apenas aos 14 anos, 

visto que considerava difícil o manuseio da agulha. As primeiras 

peças foram produzidas no estilo tradicional, ou seja, tomado 

um gráfico como referência. Com o passar dos anos, os gráficos 

foram substituídos pelo gesto e o fazer espontâneo possibilitou a 

exploração da técnica. Agora desenhava e esculpia no espaço. 

Enquanto produzia, refletia a respeito do fazer e desfazer dos 

pontos, das tramas criadas e das estruturas libertas de um 

gráfico, estabelecendo uma ligação afetiva com as peças 

produzidas. Era comum em meio ao processo puxar um fio e 
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colocá-lo em outro orifício da trama o que possibilitava a 

criação de um novo ponto: o “ponto de fuga”.  

A temática da trama de fios foi incorporada à minha 

prática docente seja pela metáfora do entre(laçar) da atividade 

da professora com a atividade de seus alunos, seja artisticamente 

intervindo em ambientes com peças em crochê.  

No período de julho de 2012 a agosto de 2013, participei 

do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID/UFRGS/CAPES)
1
 como bolsista. Após este período, 

assumi como docente por meio de contrato temporário
2
 em duas 

                                                 
1 A participação no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência¹ – subprojeto: Artes 

Visuais foi de suma importância para formação docente [participação em eventos, publicações, 

qualificação]. O subprojeto Artes Visuais (2011/2013), coordenado pela Profa. Dra. Paola 

Zordan, iniciou com dez bolsistas e duas supervisoras – professoras regentes de artes visuais 

– das escolas Rio de Janeiro e Instituto Flores da Cunha, ambas da rede estadual de Porto 

Alegre. A equipe reunia-se semanalmente para elaboração de estratégias didáticas e pedagógicas 

a fim de aplicá-las à realidade das escolas. Pibid/CAPES/UFRGS. Ao término do projeto, os 

bolsistas publicaram pesquisas situadas no campo da arte e educação apresentadas em formato 

de banco de imagens, contemplando artistas brasileiros e contemporâneos. A publicação propôs 

a valorização da pesquisa do licenciando enquanto pesquisador. O tema da segunda edição do 

projeto foi o Centro Histórico de Porto Alegre e seu entorno com ênfase histórico cultural 

relacionando à arte educação.   

 
2 DECRETO Nº 45.754, DE 15 DE JULHO DE 2008. 

Art. 1º - Fica instituído o Cadastro de Contratações Temporárias de Professores, destinado ao 

atendimento emergencial de necessidades temporárias, de excepcional interesse público. § 3º - 
Poderão, ainda, inscrever-se no Cadastro os candidatos que apresentarem, no mínimo, atestado 

de frequência em curso superior de formação de professores para os anos iniciais do ensino 

fundamental, disciplinas das séries finais do ensino fundamental e do ensino médio ou de área 
profissional do ensino técnico de nível médio da inscrição, ou diploma de curso superior na 
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escolas estaduais de Porto Alegre. Neste momento, vivenciei a 

discrepância entre a teoria e prática no ensino.  

 

O presente trabalho pretende refletir a respeito da 

formação discente/docente e a respeito da necessidade da 

poética docente atuando juntamente no processo de ensino por 

meio do fazer estético. Como a formação poética do docente 

pode auxiliar na prática diária de ensino? Como percorrer o 

labirinto (rotina caótica do sistema de ensino) fazendo com que 

“problemas” se transformem em potência para não perder-se no 

labirinto do desânimo e das frustrações da rotina docente? Estas 

foram indagações que motivaram esta monografia.  

 

O primeiro capítulo com enfoque na formação discente 

apresenta a pesquisa teórica sobre intervenções artísticas com 

                                                                                                         
mesma área ou em áreas afins, ou atestado de frequência em curso superior na mesma área ou 
áreas afins, sempre a partir do quarto semestre. 
2 DECRETO Nº 45.754, DE 15 DE JULHO DE 2008. 

Art. 1º - Fica instituído o Cadastro de Contratações Temporárias de Professores, destinado ao 
atendimento emergencial de necessidades temporárias, de excepcional interesse público. § 3º - 

Poderão, ainda, inscrever-se no Cadastro os candidatos que apresentarem, no mínimo, atestado 

de frequência em curso superior de formação de professores para os anos iniciais do ensino 

fundamental, disciplinas das séries finais do ensino fundamental e do ensino médio ou de área 
profissional do ensino técnico de nível médio da inscrição, ou diploma de curso superior na 

mesma área ou em áreas afins, ou atestado de frequência em curso superior na mesma área ou 

áreas afins, sempre a partir do quarto semestr 
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tramas (tricô e crochê) e a prática de ensino desenvolvida 

durante o projeto de iniciação à docência correspondente ao 

período de 2011 a 2012. O referencial teórico em arte educação 

utilizado foi a pesquisa desenvolvida em sala de aula com 

alunos do ensino fundamental pela pesquisadora Ivone Mendes 

Richter. Ela propõe uma performance a partir de práticas 

femininas como a tecelagem, o crochê e o bordado, incluindo 

essas artes na rotina dos alunos com obras de artistas que 

exploram estas linguagens. 

 

O segundo capítulo traz a abordagem reflexiva sobre 

práticas pedagógicas norteadoras desta monografia. O fio do 

crochê se torna metáfora do (entre)laçar propondo uma atuação 

horizontal por parte do professor na condução das propostas 

pedagógicas, além de estabelecer ligações com os fazeres 

artísticos da professora enquanto leciona. Também serão 

apresentadas reflexões a respeito da hostilidade do ambiente 

escolar. A partir delas, se propõe a prática pedagógica do 

professor enquanto um "agente sutil", conceito desenvolvido ao 

longo deste segundo capítulo. 

 



12 
 

____________________________________________________________________________ 
FANFA, Taís. Entre fios e nós: formação discente x atuação docente. Porto Alegre, 2014. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Artes Visuais), Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS). 

 

O terceiro capítulo apresenta o relato do projeto de 

estágio curricular do curso de Artes Visuais da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul aplicado às turmas de 6º e 7º anos 

do ensino fundamental II na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental São Francisco de Assis, em Porto Alegre.  

 
 

1.1. Gênese: pesquisa discente no Programa de Iniciação à 
Docência 

 

[...] Entender a cidade, seus atores e seus equipamentos 

públicos como um meio e suporte flexível e também um 

lugar predestinado a esse modelo de arte é pensar e querer 

dar conta de uma determinada sociedade e seus possíveis. 

Intervir é interagir, causar reações diretas ou indiretas, em 

síntese, é tornar uma obra interrelacional com seu meio, 

por mais complexo que seja, considerando-se o seu 

contexto histórico, sócio-político e cultural. (BARJA, 

2008.p.214) 

 

Pensar a cidade como um suporte cuja poética de seus 

habitantes nela se inscreve impulsiona a ressignificação e a 

apropriação dos espaços por seus agentes.  Esse foi o resultado 

da investigação da pesquisa de iniciação à docência realizada no 

período de 2011 a 2012 dentro do Programa Institucional de 
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Bolsa de Iniciação à Docência - subprojeto Artes Visuais, 

coordenado pela Profª. Dra. Paola Zordan. Em um primeiro 

momento, o bolsista escolhe, dentre as escolas contempladas 

com o projeto, observar e mapear o perfil do bairro, escola e 

turma. Concomitante à observação é realizada a pesquisa teórica  

situada no campo da arte educação (com ênfase no contexto 

cultural e artístico do bairro) alinhada a uma linguagem artística 

de interesse do pesquisador, objetivando a valorização e 

qualificação do licenciando enquanto pesquisador
3
. Optei em 

observar a Escola Estadual de Ensino Fundamental Rio de 

Janeiro, localizada no bairro Cidade Baixa em Porto Alegre. O 

bairro é bastante conhecido pela diversidade cultural (tribos 

urbanas, música, gêneros, manifestações artísticas como grafite, 

stickers e intervenções).    

Como aproximar as temáticas crochê e Street Art? Na 

ocasião, foram analisadas intervenções artísticas de artistas e 

coletivos conhecidos como Knitt Graffitt (grafite de tricô) e 

Yarn Bombing (bombardeamento de fios). Ambos trabalham 

                                                 
3 Bacharelandos tradicionalmente recebem incentivo a participar do programa de iniciação 

cientifica², esse reconhecido pela comunidade acadêmica e de maior prestigio. O PIBID propõe 

equivalência ao discente pesquisador Docente ao bolsista de Iniciação Científica. [problemas do 
salão de ensino, prestigio do PIBIC na universidade, negligência ao PIBID] 
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com conceitos formais (cor e textura) desdobrando para 

questões conceituais como o aquecimento do ambiente, a 

participação feminina na arte de rua. O graffitt de tricô o é ato 

de interferir em objetos, monumentos, espaços públicos ou 

privados como o graffitt tradicional. A diferença está no 

material e suporte: crochê/tricô/fios.  

 

Ao profundar a pesquisa, descobrimos que Knitt Graffitt 

é derivado do movimento Craftivism (artesanato ativista) que, 

como o nome sugere, está voltado ao ativismo, diferente do 

Knitt Graffitt que desenvolve ações de cunho artístico, 

comercial ou pelo simples tricotar.  

 

Os círculos de tricô e crochê são tradição em algumas 

famílias, avós e mãos ensinam as novas gerações. Há algumas 

gerações, as mulheres precisavam tricotar, crochetar e bordar 

para poderem casar. Após a revolução industrial e a crescente 

produção da indústria têxtil, já não se faz necessário saber 

tricotar ou crochetar. O tempo de produção de uma peça feita à 
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mão é um dos fatores determinantes para a não produção 

artesanal.  

 

O Craftivism subverte o artesanato têxtil: costura, 

bordado, tricô e crochê.  O termo surgiu no início do século 

XXI, após o lançamento do site www.craftivism.com, em 2003, 

por Betsy Greer. Betsy aborda tricô, Cultura DIY, e 

desenvolvimento sustentável. Os artesanativistas procuram 

abordar temas como sustentabilidade, meio-ambiente, 

feminismo da terceira geração e políticas sociais. Em 2001, 

durante a III Cúpula das Américas
4
, em Quebec, 50.000 

manifestantes protestaram. Houve confronto com a polícia, mas 

um grupo de manifestantes protestou de forma pacífica 

formando uma roda de tricô. Esse foi um ato de protesto 

inesperado, subvertendo o espaço costumeiramente utilizado 

para se fazer uma roda de tricô, o que chamou bastante atenção.  

Em 2006, a artista Marianne Joagenssen desenvolveu o 

projeto M.24 Chaffee Pink (imagem 1), no qual reuniu 4.000 

                                                 
4 Cúpula das Américas é uma reunião de chefes de Estado do continente Americano com 

objetivo de obter a colaboração entre países da zona econômica americana. 

 
5- Cultura DIY – expressão em inglês do it yourself (tradução literal: faça você mesmo). 
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peças tricotadas na cor rosa cobrindo um tanque de guerra 

localizado na praça central de Companhague em um protesto 

simbólico contra o envolvimento da Dinamarca na Guerra do 

Iraque. O projeto M.24 contou com a ajuda de dezenas de 

voluntários de diversos países. No site do projeto, Marianne 

explica que “o tanque tem um poder simbólico bélico, mas 

quando coberto pela malha cor de rosa perde sua autoridade”.   

 

 
Imagem 1 - Marianne Jorgensen. Pink M.24 Chaffee, 2006. Dinamarca. 
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Um exemplo de ação craftvista realizada pela artista 

Juliana Herrera foi a que ela preencheu com tricô rachaduras de 

calçada em Paris. A ação conhecida como “Nid Poule” (imagem 

2) aquece a rachadura que necessita de reparos. 

 

 

Imagem 2- Juliana Herrera 

Nid Poule, 2009. Paris 

 

A pesquisa sobre o tricô urbano levou-me a refletir que 

historicamente o fazer manual têxtil está atribuído às mulheres, 

sendo considerado como objeto de decoração, com status de 

objeto decorativo. Tal fazer passa a ser visto com desdém e 

inferioridade na sociedade que, relaciona os fazeres manuais ao 

ócio feminino: [...] práticas que se tornaram invisíveis com o 

passar do tempo, o que leva a pensar o quão a ideia de 
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artesanato, ainda hoje, está condicionada ao universo feminino 

como clichê de ociosidade, para enfeitar a casa, sem pretensões 

de valor no mercado e sem maiores ambições. (COUTINHO. 

p.42).  

 

Coutinho ainda afirma que tarefas manuais são 

relacionadas às mulheres com conotação de mero fazer sem a 

pretensão de produzir uma reflexão sobre o objeto. A autora 

coloca ainda o processo de industrialização como um principal 

fator para a marginalização das praticas artesanais: “Essa 

domesticação das atividades artesanais acabou por também 

contribuir em sua marginalização, que o processo de 

modernização da produção industrial nas sociedades 

capitalistas não poupou.” (COUTINHO. p.43).  

 

Vemos o deslocamento e a mobilidade de fazeres 

femininos antes reclusos ao âmbito doméstico. Já com o 

movimento de grafite de fios a reclusão outrora modifica o 

cenário fazendo com que o universo doméstico ganhe as vias 

públicas. Sutileza ao denunciar problemas ou situações 

conflitantes, ação pacífica frente a hostilidades do dia-dia: estas 
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são as características do artesanato ativista. A partir desta 

impressão de passividade e sutileza é que construo o conceito de 

“agente sutil” que será apresentado neste trabalho e que foi 

utilizado em minhas experiências na escola.   

 

 

1.2. Prática pedagógica: A trama em um projeto de ensino 
 

 

[...] Eu trabalho feito o fio de Ariadne dentro do 

labirinto; todavia, eu penso que Ariadne tem me 

dado muitos fios. Seguro num ou noutro fio. Eu 

largo e pego outro. Eu sei que não há saída. Mas 

eu também sei que é a vida que me mantem 

segurando os vários fios da imaginação. (Richard 

Schechner, 2010) 

 

 

A sala de aula é um grande labirinto de gêneros, idades e 

estilos, assim como é o trabalho de um tecelão que se depara 

com um emaranhado de nós e que, movido pelo desafio de 

transformar nó em trama, aventura-se a fazer o que antes parecia 

impossível. É necessário que o professor tenha à disposição 

vários fios/redes para estabelecer conexão com os seus alunos e 

se reinventar ao se conectar à rede heterogênea do labirinto. 

Para isso, afirma João Beauclair, é necessário “se enredar, se 
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entrelaçar, fazer-se fio, tecido, pó, ponto de confluência, 

estação de emissão e recepção de saberes, é necessário tornar-

se capaz de ser elo de interligação entre outros “eus” e assim, 

ser outro sujeito constituído de um outro tempo, uma outra 

vida.” (BEUCLAIR, 2007).  

 

O tempo do fazer é outro ponto em que o tecer 

aproxima-se da teia de relação entre alunos e professores em 

sala de aula. Rosane Preciosa fala sobre a obra “Máquina do 

Tempo” obra da artista Priscila de Paula afirmando que: 

 

[...] “o crochê é tempo, paciência, espera e 

coragem”. [...] experiência íntima que o crochê 

instaura, cuja força maior reside justamente em 

sua frágil tenacidade. Feito de linhas, afinal, cujos 

pontos podem se desmanchar, semelhante a vidas, 

que, pacientemente, são esculpidas e, de repente, 

nos deparamos com fios que se soltam, afrouxam-

se, rompem-se, apodrecem. Cumprem assim seu 

ciclo vital de fazimentos, desfazimentos e 

refazimentos. (PRECIOSA, 2012, p.54) 

 

As ações práticas pedagógicas no programa de iniciação 

a docência do qual participei foram planejadas e desenvolvidas 

conjuntamente com o professor supervisor para que a pesquisa 
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teórica torna-se prática de ensino por meio de oficinas ou 

intervenções pedagógicas.  

 

Ao longo da pesquisa Knitt Graffitt, realizei 

levantamento de dados sobre o bairro e a Escola Estadual de 

Ensino Fundamental Rio de Janeiro. Iniciei o projeto 

pedagógico no programa de iniciação à docência com o objetivo 

de realizar uma intervenção com linhas na escola.  

 

Como aproximar a temática do fio e da trama a alunos 

que talvez não tenham contato com tricô ou crochê? A abstração 

do conceito de linha ocorre a partir do 5º ano, por isso optou-se 

pelo eixo do fazer e apreciação, segundo os referenciais 

curriculares. A contextualização da linha deu-se através da 

trama de cadarços, da brincadeira cama-de-gato e, por fim, de 

desenhos na grade da quadra de futebol.  

  Propus à turma do 1º ano do ensino fundamental que 

experimentássemos amarrar o cadarço dos tênis de formas 

diferenciadas, entreguei cartões com exemplos retirados da 

internet (imagem 3) e cada aluno desenvolveu um tramado 

(imagem 4). Alguns alunos criaram um modo próprio.  
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A segunda atividade foi transpor esta trama para o 

espaço de forma lúdica utilizando a brincadeira cama-de-gato 

em que os alunos envolvem as mãos com linha formando uma 

espécie de labirinto que deve ser entregue a outro colega sem 

desmanchar a trama anterior.  

 

 
 Imagem 3- material didático entregue aos alunos 

Fonte: http://www.fieggen.com/shoelace/lacingmethods.htm 

 

 

 

 
Imagem 4- aluna explorando o tramado do tênis.  

foto: Acervo pessoal 

http://www.fieggen.com/shoelace/lacingmethods.htm
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No segundo encontro foram apresentadas intervenções 

do artista Spider Tag. Spider Tag  que constrói teias de barbante 

e pregos em prédios abandonados (imagem 5, 8 e 9). Os alunos 

foram convidados a refletir sobre esta ação e propor uma 

intervenção na escola, assim como o “homem aranha” 

(expressão utilizada por um aluno referindo-se ao artista). 

Reuniram-se em grupos para o registro e planejamento da ação 

(imagem 6). Para finalizar, fomos até o pátio da escola onde 

ocorreu a intervenção.  

 

 

 

Imagem 5 -Spider Tag, Madri, 2013 

Fonte: http://spidertag.wordpress.com/working/ 

 

 

 

http://spidertag.wordpress.com/working/


24 
 

____________________________________________________________________________ 
FANFA, Taís. Entre fios e nós: formação discente x atuação docente. Porto Alegre, 2014. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Artes Visuais), Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS). 

 

 

 

 

 
Imagem 6 - esboço realizado pelos alunos.  

foto: Acervo pessoal 

 

 

 

 
Imagem 7 - alunos realizando a intervenção. 

 foto: Acervo pessoal 
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Imagem 8 - Spider Tag, Madri, 2008 

Fonte: http://spidertag.wordpress.com/working/ 

 

 

 

 
Imagem 9 - Spider Tag, Madri, 2008 

Fonte: http://spidertag.wordpress.com/working/ 

 

 

 

http://spidertag.wordpress.com/working/
http://spidertag.wordpress.com/working/
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O referencial teórico utilizado foi o a abordagem 

intercultural de Ensino das Artes Visuais. Nele, a possibilidade 

de ampliação do conceito de Arte comumente difundido na 

escola é o discurso categórico do que é ou não Arte. Segundo a 

pesquisadora em arte educação Ivone Mendes Richter: 

 

[...] Trabalhar a estética do cotidiano no ensino das 

artes visuais supõe ampliar o conceito de arte, de 

um sentido mais restrito e excludente para um 

sentido mais amplo, de experiência estética. 

Somente dessa forma é possível combater os 

conceitos de arte oriundos das artes visuais como 

“belas artes”, “arte erudita” ou “arte maior” em 

contraposição à ideia de “artes menores” ou “artes 

populares”. (RICHTER, 2003, p.24) 

 

 

Em sua tese de doutorado Richter desenvolve uma 

pesquisa de campo sobre a estética feminina presente no 

cotidiano de cinco mulheres mães e avós de alunos da Escola 

Municipal Aracy Barreto Sacchis, Santa Maria - RS, integrando 

experiências e saberes culturais das entrevistadas com artistas 

contemporâneas como Ligya Clarck, Judy Chicago, Berenice 

Grini.  
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Ivone aborda a estética do cotidiano no ensino das artes 

visuais a partir do conceito de "fazer especial" desenvolvido 

pela antropóloga Ellen Dissanayake que é estudiosa da arte 

como um comportamento humano. Para Ellen, “fazer especial” 

é um fazer estético carregado de sentido. (RICHTER, 2003 

p.22). "Ao dar forma ou expressão artística a uma ideia, [...] ao 

reconhecer uma ideia ou objeto como artístico, confere-se uma 

'especialidade' que coloca o objeto ou atitude em uma esfera 

diferente daquele de objeto comum." E segundo o conceito de 

valor estético de Rader e Jessup, valor este relacionado ao 

prazer da experiência humana, está "no simples olhar a natureza 

ou para objetos fabricados; o prazer de ouvir uma música; em 

sentir a textura da lã; arrumar uma mesa atrativa ou um 

canteiro de flores" (RICHTER, 2003,p.23).  

 

Richter entrevista um grupo de cinco mulheres de 

famílias e origem étnica distinta, cada uma dedica-se a um fazer: 

bordado, crochê, origami, tecelagem e cultivo de ervas 

medicinais. O guardanapo crochê, por exemplo – produzido por 

uma das entrevistadas – deixa de ser um simples objeto e passa 
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a ser uma especialidade, pois estão envolvidas questões como 

tempo reservado para fazer este objeto diferenciado.  

 
[...] A mulher que arruma a mesa ou prepara um 

prato de comida não faz nada de especial, mas no 

momento em que ela coloca, conscientemente, 

neste arranjo, padrões de cor ou de organização, 

está exercitando um comportamento artístico. Ela 

pode, segundo Dissanayake, estar dando um 

sentido de ritual a “uma organização de mesa para 

uma ocasião especial” (RICHTER, 2003, p.112).  

 

O que ficou do fazer especial na experiência no 

Programa de Iniciação à Docência? A linha na atividade de 

amarrar cadarços foi como uma experiência de tecer teias 

planejadas pelos alunos no pátio da escola. Foi possível 

aproximá-los do tecer e tramar fios através do tramado do 

cadarço do tênis, atividade que pode ser desenvolvida em 

diversas faixas-etárias. Relacionar esta atividade com crochê 

não era o objetivo, mas alguns alunos fizeram essa relação.  

 

No momento da prática houve dedicação e socialização 

entre os alunos que não viram o resultado como um 

“emaranhado de fios”, mas como uma produção com valor 

significativo e estético. Conforme Richter o “tempo utilizado em 
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algo prazeroso, com um forte sentido simbólico e social permite 

além da satisfação estética outras socializações por meio do 

encontro” (RICHTER, 2003, p.114). 
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2. ENLACE  

[...] E diante daquela quantidade inumana de 

crianças, ela se sentia sempre acuada. Não podia 

escapar. Estava ali, aquela turma de mais de 

cinquenta crianças coletivas, dependendo dela por 

um comando, um comando que ressentia e 

detestava. Deixava-a com a sensação de que não 

podia respirar: acabaria sufocando, era inumano 

demais. (Lawrence. D. H. O Arco-Íris, 1915. 

p.318) 

  

O escritor D. H. Lawrence apresenta no capítulo O 

Mundo do Homem do romance O Arco-Íris conflitos 

subjetivo/idealista da personagem Ursula Brangwen, docente em 

uma escola primária na cidade de Londres no início do século 

XX. A obra permanece atual, tendo em vista que "o mal estar" 

da personagem ganha corpo e forma conforme suas experiências 

transcorrem no tempo/espaço da escola.  Este mal estar 

apresentado pela personagem Ursula não apenas sufoca, mas 

também paralisa, imobiliza, engessa, e violenta mentalmente os 

que frequentam a escola. Este capítulo pretende apresentar 

reflexões acerca dessa realidade hostil, ao passo que propõe a 

prática pedagógica do professor ligada ao que chamaremos de 

um "agente sutil" (sutileza para resistir à realidade hostil). 
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Como agir em meio ao “caos” instaurado em uma sala 

com mais de 25 alunos onde conflitos de ordem 

comportamental, psicológicas e institucionais misturam-se 

formando um líquido viscoso e corrosivo que invade o 

emocional do professor? Através desta indagação norteadora foi 

possível o desenvolvimento de mecanismos de ação para 

permanecer no território escolar de hostilidade. O primeiro 

mecanismo: um comportamento sutil nem sempre aceito por 

alunos e professores, confundido com emotividade, fragilidade e 

fraqueza. Mas, ao contrário do que alguns colegas pensam, para 

agir sutilmente na escola é necessário coragem e valentia por 

parte do professor com pequenas ações e práticas educacionais 

que fujam da metodologias das velhas tecnologias (quadro, 

folhas mimeografadas e caderno, por exemplo).   

 

Ao vivenciar os tempos e espaços da escola, passei a não 

culpar os professores pelo fracasso escolar, pois eles são 

submetidos à carga horária de quarenta a sessenta horas 

semanais, sofrendo com a pressão burocrática advinda das 

secretarias de educação que cobram resultados numéricos 
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(caderno de chamada, alunos matriculados, índices de acertos na 

Provinha Brasil, entre outros). 

 

O fracionamento do tempo em um ambiente de 

aprendizagem é contrário ao ensino. Como um aluno 

desenvolverá habilidades e competências por períodos? Carlos 

Drummond Andrade enuncia em seu poema "cortar o Tempo" 

quanto se perde ao fracionar e empacotar momentos: 

  

Quem teve a ideia de cortar o tempo em    fatias, 

a que se deu o nome de ano, 

foi um indivíduo genial. 

Industrializou a esperança, 

fazendo-a funcionar no limite da  

exaustão. 

Doze meses dão para qualquer ser humano 

se cansar e entregar os pontos. 

Aí entra o milagre da renovação 

e tudo começa outra vez, 

com outro número e outra vontade de acreditar 

que daqui para diante vai ser diferente. 

 

 

O tempo cronológico prejudica a possibilidade do 

desenvolvimento da interdisciplinaridade – na lógica de grade 

curricular – onde as disciplinas exatas ganham destaque e 

tempo. Acompanho na prática o destaque para disciplinas 
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exatas. Segundo a maioria dos professores, um aluno com bom 

desempenho nas disciplinas exatas possui maiores chances de 

obter sucesso profissional ao concluir a escola, como se o 

processo educacional ocorresse apenas na escola. Neste sentido, 

o ensino ocorre em diversos momentos da vida sendo a escola 

apenas um destes momentos: “são processos formais e 

informais que a cultura é transmitida, sendo “a escola apenas 

um desses processos”. Ela “é universal”, pois é a experiência 

básica do ser humano de aprender a ser competente na sua 

cultura”. (RICHTER, 2003, p.25) 

 

E como a formação discente pode ajudar na prática 

docente? Enquanto docente observei discrepâncias entre a teoria 

e prática de ensino. Investimos em discussões pedagógicas 

hipotéticas acerca de realidades escolares enquanto que boa 

parte do tempo devemos agir de forma prática: uma prática que 

não está nos livros didáticos ou artigos publicados em 

congressos. Ao meu ver, a universidade deveria preparar os 

alunos para a realidade com cadeiras de práticas pedagógicas 

intensivas em escolas.  
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Eu, enquanto componente desta realidade, desenvolvi 

um perfil que chamo de professor agente sutil que provoca o 

olhar alheio, instiga, convida, enlaça a sua teia de possibilidades 

e procura melhorar a rotina desgastante através de intervenções 

artísticas no ambiente escolar. Esta prática inicia com alunos 

que passam para os colegas. Este agente vibra ao observar no 

trabalho dos alunos soluções desenvolvidas a partir da troca de 

saberes. O trabalho do aluno passa a ser uma extensão do seu 

trabalho poético como professor. Um exemplo desta afirmação 

foi um autorretrato constituído por três fios de cabelo (imagem 

10) de uma aluna do 8º ano. Eu, enquanto agente sutil, 

instiguei/despertei seu subjetivo mostrando-lhe as possibilidades 

de autorretratar-se.  

 



35 
 

____________________________________________________________________________ 
FANFA, Taís. Entre fios e nós: formação discente x atuação docente. Porto Alegre, 2014. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Artes Visuais), Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS). 

 

 

Imagem 10 - Autorretrato com fio de cabelo 

Foto: Acervo pessoal 

 

 

           O agente sutil busca soluções e saídas artísticas nos 

encontros ruins, pois criar é também sofrer. Segundo o 

Educador e psicanalista Rubem Alves no texto intitulado “Ostra 

feliz não faz pérola”, a ostra é entendida como metáfora para as 

frustrações sofridas pelo professor e o grão é o combustível que 

o move na busca por mudanças:  

 

[...] Como é que a criatividade acontece? É 

preciso, em primeiro lugar algo que nos incomode. 

Por que é que a ostra faz perola? Porque, por 

acidente, um grão de areia entrou dentro de sua 

carne mole. O grão de areia incomoda. Aí para 

acabar com o sofrimento, ela faz uma bolinha bem 
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lisa entorno do grão de areia áspero. Dessa forma 

ela deixa de sofrer. Aprenda isso: “Ostra feliz não 

faz perola”. Isso vale para nós. As pessoas felizes 

nunca criam nada. Elas não precisam criar. Elas 

simplesmente gozam sua felicidade. Bem disse 

Octavio Paz: “Coisas e palavras sangram pela 

mesma ferida”. Toda criatividade é um 

sangramento. (ALVES, 2002. p.66.) 

 

 

2.1. O agente sutil: em ação na escola 

 

Paralelo à pesquisa sobre Craftvism e à atuação docente, 

fundei o Coletivo NYB, em 2012. O coletivo é composto por 

Adriana Klausen, Barbara Monteli, Camila Göttens, Daniele 

Zelanis, Fabiana Muller Branchina, Luana Gabriela Mitto, 

Salete Mello, Sônia Braun, e Vânia Moreira Lemos que são 

colegas e ex-colegas do curso de Artes Visuais na Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. 

 

Em Outubro de 2013, o coletivo participou da exposição 

coletiva Modos de Estar no Mundo, promovida pela Pinacoteca 

Barão de Santo Ângelo (IA/UFRGS). O coletivo revestiu com 

tramas e fios a coluna próxima à entrada da Pinacoteca. Por 

meio da ação foi possível contar com a integração entre escola e 
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universidade. A ação foi realizada em conjunto com a 

professora e integrante do Coletivo NYB Salete Mello. Mello 

explicou a proposta da exposição a seus alunos do Colégio 

Estadual Elpídio Ferreira Paes e convidou-os a contribuírem 

para construção de uma teia (imagens 11). Este é um exemplo 

do posicionamento de um “agente sutil”. Mello busca materiais 

e conta com a contribuição coletiva dos alunos para criar 

possibilidades do fazer artístico.  

 

       
 

       
Imagem 11- construção coletiva da obra Moronguetá  

Fotos: Salete Mello 
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Assim como a professora Salete Mello, iniciei a trama 

com barbante na escola. O processo ocorreu no encontro no qual 

expliquei para a direção e coordenação pedagógica a proposta 

da exposição. Enquanto conversávamos pedi para que cada um 

amarrasse um fio ao pedaço de barbante entregue por mim e 

logo foi possível visualizar uma espécie de teia. Todos que 

estavam no ambiente aderiram e teceram conjuntamente a teia. 

Para possibilitar a interação com os demais professores, deixei a 

teia na porta do meu armário (imagem 12) na sala dos 

professores e em seguida levei-a para a sala de aula para que os 

alunos do 6º ao 8º ano participaram do processo de tear (imagem 

13). A proposta foi concluída em novembro de 2013 e levada 

para a exposição. Este foi minha primeira ação como “agente 

sutil”. 

 

A interação com a teia na sala dos professores me levou 

a concluir que a presença do agente sutil na escola é necessária 

na medida em que todos os frequentadores do local possam 

usufruir do processo de experimentação e fruição de arte 

promovida por ele. Os alunos que contribuíram com a confecção 
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não puderam visitar a exposição em virtude do transporte que a 

escola não conseguiu. 

 

 
 

Imagem 12  

 Teia propositiva no armário  

Foto: Acervo pessoal 

 

 

 

      
 

                          Imagem 13 
Alunos interagindo e construindo teia 
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Outra ação que realizei como agente sutil foi o “Plante 

uma Flor” que ocorreu em dezembro de 2013 na Escola 

Imagem 14 - Coletivo NYB  

Moronguetá, 2013 

Fotos: Acervo pessoal 
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Estadual de Ensino Fundamental São Francisco de Assis. O 

objetivo era proporcionar uma experiência artística aos 

professores, alunos e funcionários, partindo do referencial do 

Coletivo mineiro PORO: Intervenções Urbanas e ações 

efêmeras que em 2002 (imagem 15) realizou a intervenção 

“Jardim”, em Belo Horizonte. Convoquei os participantes a 

observarem a floreira vazia localizada no 2º andar da escola e 

questionava: “Se você pudesse plantar uma flor aqui, qual flor 

seria?” Cada participante recebeu uma folha e giz de cera para 

escrever o nome da flor e em seguida coloca-la na floreira 

(imagens 16, 17, 18 respectivamente).  

 

       

Imagem 15 - Coletivo PORO, Jardim, 2002. Belo Horizonte. 

Fonte: http://poro.redezero.org/intervencao/jardim/ 

http://poro.redezero.org/intervencao/jardim/
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Imagem 17 -Professora 

participando da ação 

                                                                     Foto: Acervo pessoal 

 

 

 

 

 
 

Imagem 18- Ação concluída 
Foto: Acervo pessoal 
 

 

 

Imagem 16- Floreira vazia 

Foto: Acervo pessoal 
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Os professores e demais participantes gostaram da ação e 

julgaram-na “criativa”. Alguns alunos retiram no primeiro dia as 

flores. Infelizmente, percebi que a escola não está preparada 

para receber ações efêmeras sem uma preparação pedagógica 

intensa, o que contradiz a atuação do agente sutil que justamente 

necessita do encontro espontâneo para fazer valer sua ação.  
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3. PROJETO PEDAGÓGICO 

 

O desenvolvimento do estágio foi conturbado, visto que 

estava lecionando 20 horas semanais.  A temática escolhida 

ocorreu devido à junção da pesquisa no Programa de Iniciação à 

Docência com o projeto de estágio em Artes Visuais. Com o 

objetivo de abordar a temática do “Graffitt de fios”, explorando 

as possibilidades de fractais, os recortes e as projeções de 

sombras e stencil. O projeto teve como foco a fruição e 

experimentação. Para tanto foi utilizado como referência visual 

a artista polonesa NeSpoon que realiza intervenções em stencil 

em formas que lembram a trama do crochê.   

Iniciei as atividades após um mapeamento em busca de 

um “tramado de fios” no vestuário, em acessórios das 

professoras e na decoração da escola. Durante as observações 

foram encontrados cachecóis (imagem 19), pulseiras (imagem 

20), doilies em cochê (imagem 21) e toalhas (imagem 21) em 

crochê. Descobri que a prática do crochê era comum na escola e 

se fazia presente na vida de professoras, funcionárias e alunos. 

Segundo uma professora de matemática, incliusice, uma aluna 



45 
 

____________________________________________________________________________ 
FANFA, Taís. Entre fios e nós: formação discente x atuação docente. Porto Alegre, 2014. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Artes Visuais), Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS). 

 

costumava crochetar em aula de forma tímida. Alguns meninos 

também sabiam crochetar e um deles me surpreendeu ao dizer 

que havia feito um bico-de-crochê em uma toalha “foi minha 

mãe que me ensinou”. 

 

Imagem 19- Cachecóis  

Fotos: Acervo pessoal 

 

 

Imagem 20 -Pulseiras dos alunos 

Fotos: Acervo pessoal 
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Imagem 21- São Francisco sob doilie em crochê 

Foto: Acervo pessoal 

 

 
Imagem 22 - Toalha de crochê  

Foto: Acervo pessoal 
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A escolha da primeira atividade ocorreu após observação 

das turmas 72 e 71 (6º e 7º anos do ensino fundamental) ambas 

apresentavam dificuldades de comunicação (conversas paralelas, 

desrespeitos entre a turma). Optei por uma atividade que 

despertasse interesse e concentração, pois a comunicação verbal 

era impossível naquele momento. Fiz uso de folhas 

mimeografadas com imagens de fractais para colorir. Após a 

pintura realizamos uma exposição no mural da sala (imagem 

23). Neste momento foi possível observar a produção do grupo.  

A partir desta atividade de aproximação pude constatar 

que num primeiro momento não se deve planejar algo muito 

diferente ou mirabolante já que a realidade da sala de aula é por 

vezes frustrante. Não foi possível desenvolver o plano 

pedagógico pesquisado, tendo em vista que a comunicação era 

difícil. Como agente sutil procurei encontrar soluções e não 

impor uma atividade. Reconheço que pintar símbolos não é uma 

atividade de arte educação, inclusive uma atividade abominada 

por alguns, mas naquela ocasião em que a aula não ocorreu 

conforme o planejado, apostei no “plano B”. E por que não 

pintar uma folha mimeografada e desenvolver um trabalho 

posterior de desconstrução da imagem dada como pronta? 
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Imagem 23 - Mural com fractais 

Foto: Acervo pessoal 
  

Uma aluna (imagem 24) mostrou conexão com a 

experiência realizada em aula. Ela conectou os fractais com o 

livro que estava lendo cujo tema era símbolos e signos. Em um 

segundo momento, mostrei alguns objetos que tinham formato 

semelhante aos fractais como ralo rotativo,  roda dentada e um 

guardanapo de crochê. Após a observação foi o momento de 

criar fractais partindo de um objeto particular que seria o centro 

da imagem para depois se desenvolver o restante. Dentre os 

objetos eleitos figuraram moeda, anel, pingente e chaveiro 

(imagem 29).     
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Imagem 23 -Trabalho da aluna que indicou bibliografia  

Fotos: Acervo pessoal 

 

          

            

 Imagem 24- Fractais a partir de um objeto pessoal 

Fotos: Acervo pessoal 

 

 

A terceira etapa foi criação de doilies em papel (imagem 

25). Os alunos utilizaram materiais que estavam à sua 

disposição como folhas de jornal, de revistas e tesoura. Objetivo 
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foi desenhar com a tesoura, expandido e explorando as 

possibilidades dos símbolos mimeografados (dado como 

prontos). 
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Imagem 25- doilies em papel 

Fotos: Acervo pessoal 

 

Na aula seguinte foi apresentado aos alunos as 

intervenções da artista NeSpoon (imagens 26, 27, 28, 29). A 

artista realiza intervenções de stencil em forma de doilie 

(guardanapo de papel, renda ou crochê) em grande formato e 

diversidade de materiais. Ela subverte a função do doilie ao 

leva-lo para rua e imprimindo-o em paredes retirando-o de sua 

função originária de decoração.   
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Imagem 26- NeSpoon 

Fonte: http://www.behance.net/nespoon 

 

 

Imagem 27- NeSpoon 

Fonte: http://www.behance.net/nespoon 

 

http://www.behance.net/nespoon
http://www.behance.net/nespoon
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Imagem 28- NeSpoon 

Fonte: http://www.behance.net/nespoon 

 

 

Imagem 29- NeSpoon 

Fonte: http://www.behance.net/nespoon 

 

Após a observação das imagens, os alunos manifestaram 

suas impressões acerca do trabalho da artista apontando as 

http://www.behance.net/nespoon
http://www.behance.net/nespoon
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semelhanças entre os doilies e a linguagem do stencil. Pude 

constatar que aqueles alunos que fazem crochê sentiram uma 

valorização deste fazer, pois manifestaram o desejo de mostrar 

suas peças e contar como aprenderam. Salientei que o objetivo 

da aula não seria fazer o crochê em de aula.    

Explorar os doilies em papel foi um processo rico, visto 

que ampliá-los através da projeção possibilitou aos alunos 

explorarem uma tecnologia que caiu em desuso: o retroprojetor. 

Cada aluno escolhia a máscara que mais gostou e colocavam-na 

sobre o retroprojetor. A imagem era projetada no quadro e os 

alunos tinham a opção de contornar a forma cm o giz (imagem 

30). A publicação do registro fotográfico da aula foi através do 

meu perfil no Facebook. Também foi possível divulgar o 

trabalho a partir das imagens impressas, levadas até a sala dos 

professores. Fui bastante parabenizada pelo resultado do projeto. 
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                    Imagem 30- Projeção e ampliação dos doilies 

Fotos: Acervo pessoal 

 

A finalização do projeto foi deixar marcas no muro 

interno da escola em stencil. Os alunos escolheram o local onde 

seria realizada a intervenção. A turma 72 responsabilizou-se 

pelo material e executou o stencil (imagem 31) conforme o 

planejamento.  
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Imagem 31 - Registro da intervenção em stencil: turma 72.  

Fotos: Acervo pessoal 

 

A turma 71 não se envolveu com o material então 

coloquei em pratica um “plano B”.  Pedi autorização para 

utilizar giz e o chão (imagem 32). O resultado surpreendeu-me, 

pois a turma envolveu-se muito com a atividade. Os demais 

alunos tinham cuidado ao pisar no chão para não apagar os 

trabalhos.  
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Imagem 32 – turma 71 

Fotos: Acervo pessoal 

 

 

 

 

 

3.1. Alinhavando o projeto de ensino 
 

Com este projeto os alunos estabeleceram uma ligação 

com a produção das máscaras em stencil com peças em crochê 

que possuem em casa. Observamos grande envolvimento dos 

alunos e familiares com a proposta. A avó de uma aluna 

crochetou dois guardanapos (imagem 33) especialmente para 
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que fotografássemos. Também recebi de presente da professora 

de português um cachecol em tricô e diversos alunos 

interessados em aprender a técnica de crochê (imagem 34).   

 

Imagem 33 - Guardanapos confeccionados pela avó da aluna I.L, 15 anos. 

Fotos: acervo pessoal 

 

 

 

   

Imagem 34 - Alunos interagindo com crochê 

Fotos: acervo pessoal 
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A turma 71 dispersava-se com facilidade principalmente 

pelo motivo de que nosso encontro era logo após o recreio. Em 

uma ocasião percebi que dois alunos estavam no quadro 

enquanto os outros estavam ao redor de uma mesa circular 

fazendo tatuagens com lápis aquarelável. Foi difícil competir 

com aquela proposta espontânea. O enlace ocorreu quando 

resolvi não ignorar a cena e integrá-la como parte da aula. Todos 

os alunos participaram e aqueles resistentes renderam-se ao 

pedido dos colegas e integraram a “mesa da grafia na pele” 

(imagem 35). 

 

 

     

 

                       Imagem 35- Desvio do plano de ensino  

Fotos: acervo pessoal 
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Enlace de forma virtual: um aluno que não participava 

das aulas mudou seu “avatar” (imagem 36) do Facebook para 

foto retirada em aula expondo o quanto foi significativa a 

experiência em aula para ele.  

 

     

 

Imagem 36 - Aluno J.F. atualiza Avatar da rede social Facebook com foto 

retirada em aul 
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4.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Como vimos ao longo do trabalho, o agente sutil atua de 

forma espontânea, flexibilizando a rigidez do planejamento. Ele 

enquanto professor encontra-se amarrado à burocracia escolar.  

Na escola, uma das possibilidades de atuação é a de um 

consultor escolar: atuando interdisciplinarmente com os 

professores. Acredito ainda que desenvolver ações artísticas 

como “Plante uma Flor” na sala dos professores seria 

importante, pois este espaço é como o “muro das lamentações”, 

de modo que estas ações resgatem o sentido positivo do 

ambiente.  

O projeto de estágio curricular atingiu em partes meus 

objetivos e fico satisfeita com diversos êxitos, tais como a 

relação estabelecida pelos alunos com doilies encontrados em 

casa, a participação da família com os projetos e a flexibilização 

dos tempos e planos de ensino.  Ressalto a importância do 

registro fotográfico (portfólio do professor) como uma forma de 

documentar e legitimar as ações realizadas. Ele torna-se um 

combustível para enfrentar a frustração da rotina do professor. 
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Haja harmonia entre o crochê e a poesia! 

A agulha fazendo tramas com a linha: 

vai e vem, solta, segura e se alinha. 

A palavra tecendo enredo na mente: 

afirma, duvida, reafirma, desmente. 

Ambos lidam com a habilidade: 

dos riscos, dos pontos, das tramas. 

Ambos tecem emaranhados: 

de  fuxicos, de segredos e dramas. 

Deleite pros olhos e ouvidos maravilhados. 

Há um excitante paralelo entre 

tecer pontos com linha e 

tecer textos com palavras. 

Um ponto ou palavra fora do lugar, 

a magia se perde e naufraga na trama. 

A poesia e o crochê são artes, 

das mais sutis e delicadas, 

cheias de pontos e pespontos. 

Ninguém sabe onde uma começa, 

e tampouco, onde a outra acaba. 

(autor desconhecido) 

 

 

 

 

Às vezes eu me sinto uma colcha de retalhos...  

Acho que são os retalhos de cada momento,  

unidos um a um, que formam à "colcha vida" da gente! 

Ninguém se faz inteiro, somos pedacinhos daqui,  

pedacinhos dali, pedacinhos que foram e que serão... 

Temos que transformar todos os dias, os nossos cacos e retalhos, em arte.  

 

A vida nada mais é do que uma reciclagem diária!  

(autor desconhecido)  
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