
Um guia para  
imaginação  

de outras  
possíveis escolas

caderno do professor



Ensejos que  
evocam  
encontros

Uma das formas para ampliar a 
compreensão sobre o momento 
contemporâneo é evocar, diante 
das múltiplas alternativas de 

pesquisa disponíveis, outros caminhos a serem 
trilhados que descortinem supostas descobertas. 
Nessa vereda, a experiência estética abre 
possibilidades de aprendizado na construção de 
poéticas artísticas e em outros campos do 
conhecimento. 

Nesse sentido, a educação ocupa um papel 
essencial no desenvolvimento humano.  
As diversas estratégias de estímulos às práticas 
transformadoras, realizadas a partir do contato 
com o universo simbólico, tendem a ser 
compartilhadas sem parâmetros rígidos e de 
forma processual. Assim, com a perspectiva  
de ampliar as potencialidades advindas da  
arte e da educação, o Sesc vem acolhendo, ao 
longo do tempo, iniciativas que motivem esse 
entrelaçamento, cultivando o estreitamento dos 
vínculos com distintos públicos, abastecendo 
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diálogos entre educadores, estudantes, artistas 
e pesquisadores no campo da cultura. 

Em continuidade a tais ações, o projeto  
Frestas: Trienal de Artes - Entre Pós-Verdades  
e Acontecimentos, disponibiliza um programa  
de curadoria educativa elaborado por  
Fábio Tremonte. Uma oportunidade para 
estimular estratos perceptivas, viabilizando 
conexões entre as experiências dos visitantes  
e as dos artistas, concentrando-se no potencial 
existente no encontro do sujeito com as obras, 
com os mediadores e, ainda, entre os públicos.  

Ao valorizar as confluências entre arte e 
educação, oferecendo vivências diversificadas  
de fruição artística de modo processual, o Sesc 
fortalece sua ação socioeducativa, ao mesmo 
tempo em que colabora para a atualização desse 
campo na contemporaneidade. Que as possíveis 
descobertas, ao contemplar e interagir com as 
variadas concepções poéticas, ensejem frutíferas 
trocas e inspirem significativos encontros. 

 Sesc São Paulo
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FRESTAS      
INTERSTÍCIOS     
ENCONTROS     
CONTORNOS

As palavras ao lado são as chaves para explorar a 
segunda edição de Frestas | Trienal de Artes  | Entre 
pós-verdade e acontecimentos. A curadoria parte de 
uma apurada investigação do conceito de interstício, 
inspirada pela palavra frestas que dá título à mostra. 

Especificando o conceito de interstício, a curadoria 
educativa parte da exposição como possibilidade de 
encontros diversos: do público com o trabalho de arte, 
dos grupos de escolas com o educador, do educador 
com um visitante, assim por diante. O programa 
educativo criado, especificamente, para Frestas tem 
como preceito proporcionar outros espaços de 
encontro. Nos encontros cria-se uma fresta, um 
interstício, surge um espaço entre, formando um 
contorno delimitado pelas partes que se relacionam.

O programa educativo, apesar de estar em 
convívio com uma grande variedade de pessoas, tem 
muito contato com os públicos de escolas, sejam eles 
professores, sejam eles alunos. Nessa edição de 
Frestas, além dos atendimentos educativos aos grupos 
escolares na exposição e ao público espontâneo, o 
programa conta com uma formação direcionada a 
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professores e com o projeto Sesc Escola, que leva 
para as escolas assuntos e temas tratados na 
exposição, a partir de oficinas e ações artísticas.

Pensando na complexidade dos encontros entre 
alunos e professores na exposição, e entendendo as 
frestas como uma potência criativa que emerge 
nesse contexto, buscamos nos interstícios do 
cotidiano reconhecer modos de vidas para 
podermos, assim, fazê-los em alguma medida parte 
desse material educativo.  Para isso, criamos como 
ponto de partida uma proposição para o professor 
desenvolver com os estudantes, trazendo reflexões 
práticas e teóricas que compõem as pesquisas das 
curadorias artística e educativa.

O espaço de atuação da arte contemporânea 
está na possibilidade da experimentação, da ação 
do artista como um não-especialista e que pode 
criar atravessamentos entre diferentes campos do 
conhecimento.  Aqui, especificamente, nos 
debruçamos a pensar a escola e as relações que 
perpassam e aproximam arte e educação, “pois é da 
luta e das criações de novas formas de vida que podem 
nascer reflexões intelectuais criativas e potentes.”
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Dessa forma, desenvolvemos um jogo que 
abordará o contexto escolar e funcionará como uma 
ferramenta para pensarmos esse ambiente de 
encontros diários, a escola. Ambiente este que não é 
definido apenas pelo seu caráter físico, mas por 
conceitos, relações e normas: hierarquias, grade 
curricular, carga horária, relações afetivas, corporais, 
entre outras.

Esse caderno do professor tem múltiplos usos. 
Nele estão contidas as regras do jogo, um espaço 
para anotações e disparadores reflexivos que tornam 
o professor o principal condutor do processo que 
essa ação propõe. Dessa maneira, desejamos criar 
um espaço para imaginarmos, juntos, outras possíveis 
formas de existência e usos para a escola, 
estabelecendo relações de encontro entre arte e 
educação, entre alunos, professores e demais 
trabalhadores que participam do contexto escolar 
em interlocução com os conceitos formadores dessa 
instituição. 

Fábio Tremonte
Curador do educativo
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Como jogar
Estamos acostumados com uma organização, ao 
longo de nossa vida, pautada pelas atividades 
escolares, pois, desde muito cedo, esse sistema está 
presente no nosso cotidiano como um espaço natural.

O importante é pensar que, assim como outras 
instituições, a escola é, também, um espaço criado 
em algum momento da história da humanidade.  
Mas, quando a escola foi criada? Por que a escola foi 
criada? Desde o início a escola tem o formato que 
conhecemos hoje?

Essas perguntas iniciais são importantes para 
paramentar os alunos nessa investigação sobre o 
espaço escolar e as possíveis maneiras de 
potencializá-la, transformá-la.

Nesse jogo não há regras rígidas, pois a maneira 
de abordar as ações podem ser dobradas, 
adensadas, enviesadas, irisadas, fractalizadas, etc. 
Cabe a cada professor, junto com seus alunos, 
determinar os limites pelos quais querem caminhar e 
quais frestas querem explorar. Isso potencializará 
cada ação proposta, cada reflexão estimulada.
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As cartas podem ser distribuídas aos alunos na 
ordem de uma para cada aluno. Ou uma carta pode 
ser tirada de cada vez e ser dirigida como uma 
proposta para o grupo. Ou pode-se dividir a classe em 
pequenos grupos e cada um fica com uma carta ou 
algumas cartas. É importante que haja troca e 
compartilhamento, cumplicidade e parceria, ações e 
reflexões construídas de maneira horizontal e coletiva.

Esse jogo contém 50 cartas de ações prático-
reflexivas e um caderno de notas para a criação de 
novas formas de uso. Outras cartas também podem 
ser criadas conforme o desejo de alunos e 
professores.

O objetivo do jogo é conhecer sua escola, 
explorá-la e imaginar novas formas de habitá-la, de 
configurá-la, de transformá-la, através da 
exploração e reconhecimento de características 
específicas encontradas nesse espaço. 
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Referências  
de alguns  
artistas  
presentes  
em Frestas

Trienal de Artes 
Entre Pós-Verdades  
e Acontecimentos 
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Matheus Rocha Pitta 
Laje # 4 (leite) | concreto armado, papel e  
embalagem de leite | 33 x 22 x 3 cm | 2011
Para ampliar sua pesquisa:  
www.sprovieri.com/artists/matheus-rocha-pitta/  
[acessado em 7 de abril de 2017]



Daniel caballeRo
Guia de campo dos campos de Piratininga  
ou o que sobrou do cerrado paulista ou como  
fazer seu próprio cerrado infinito | 2016
Para ampliar sua pesquisa: 
caballeroland.blogspot.com.br  
[acessado em 7 de abril de 2017] 



teResa MaRgolles 
Frontera | Muro Ciudad Juárez | 2010 
Para ampliar sua pesquisa: 
www.labor.org.mx/en/teresa-margolles/
[acessado em 7 de abril de 2017]



gueRRilla giRls
Pop Quiz | 1990
Para ampliar sua pesquisa: 
www.guerrillagirls.com
[acessado em 7 de abril de 2017]



Daniel lie 
Assumimos de agora em diante | 2016
Para ampliar sua pesquisa: 
liedaniel.hotglue.me 
[acessado em 7 de abril de 2017]



MaRia theReza alves 
Uma possível reversão de oportunidades perdidas | 2016
Para ampliar sua pesquisa
www.mariatherezaalves.org 
acessado em 7 de abril de 2017]



MaRia theReza alves 
Uma possível reversão de oportunidades perdidas | 2016
Para ampliar sua pesquisa
www.mariatherezaalves.org 
acessado em 7 de abril de 2017]

gustavo sPeRiDião
Valeu desenhos não se esqueçam de escrever | 2011
Para ampliar sua pesquisa: 
www.artsy.net/artist/gustavo-speridiao
[acessado em 7 de abril de 2017]



“Converta-se no mestre do seu professor.”
Paul B. Preciado 
paroledequeer.blogspot.com.br/2017/01/
haz-tus-maletas-sin-saber-donde-te.html
[acessado em 7 de abril de 2017]
livre tradução do espanhol

Referências  
teóricas da  
curadoria  
educativa de  
Frestas 
Trienal  
de Artes  
2017
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“É assim que ainda nos propomos a pensar a escola. 
Acreditamos na escola fundada no reconhecimento  
de que todos somos iguais em nossa capacidade de 
aprender. Que ofereça recursos para mediar as 
diferentes culturas que a conformam; que reconheça a 
diversidade de seus membros como potência educativa 
e a desigualdade entre eles como problema de ordem 
política. Uma escola que permanentemente se invente, 
com a finalidade de se efetivar como comunidade de 
aprendizagem.”

Graziela Kunsch e lilian l’aBBate Kelian 
Bastará que os educadores se interroguem
Urbânia 5 | 31ª Bienal de São Paulo

“Camnitzer sempre afirma que Arte e Educação são a 
mesma coisa, mas com formatos distintos.”

Jordi Ferreiro
Pedagogía de la sacudida
arteducatorstalk.net/es/?interview=jordi-ferreiro-
pedagogias-de-la-sacudida 
[acessado em 7 de abril de 2017]
livre tradução do espanhol
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“Na verdade, estou interessado na pedagogia desde que 
fui estudante e vítima, particularmente no campo 
descuidado da pedagogia aplicada à arte. A pedagogia 
da arte é importante para mim porque não vejo muita 
diferença entre arte e educação, pelo menos não 
dentro das definições que dou a ambas. Dada a divisão 
em disciplinas nas quais fragmentamos o conhecimento, 
creio que a ordem em que menciono arte primeiro e 
educação depois, tem certa importância. De acordo 
com essa ordem abre-se a possibilidade para que uma 
inclua a outra e tenhamos que escolher qual queremos 
que absorba qual.”

luiz camnitzer
Arte y Pedagogía
esferapublica.org/nfblog/arte-y-pedagogia/ 
[acessado em 7 de abril de 2017]
livre tradução do espanhol

“(…) me dei conta que o que tem me feito pensar nos 
últimos tempos não tem sido tanto um livro ou uma aula 
específicos, mas sim conversas inesperadas nesses 
entre-lugares que imagino que seriam experiências de 
aprendizado importantes em conferências ou falas por 
parte de intelectuais influentes.”

Wendy Woon  
Aprendendo com imagens e conversas no  
“Entre - Espaço” | Pedagogia no Campo 
Expandido | 8ª Bienal do Mercosul 
www.fundacaobienal.art.br/site/upload/
publicacao/pdf/1425997745_Pedagogia-no-
campo-expandido-8Bienal.pdf 
[acessado em 7 de abril de 2017]
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“[E] Você disse que, naquele momento, para ser um bom 
professor, era preciso ser ou se tornar também um 
político. Isso tem algo a ver com as circunstâncias 
particulares no Brasil, ou você diria o mesmo em relação 
a qualquer educador em qualquer sociedade? 
[Freire] Ser ao mesmo tempo educador e político não é 
um privilégio do Brasil! Estou convencido disso. Enquanto 
professores, somos políticos e também artistas.”

educadores são Políticos e artistas -  
uma entrevista com Paulo Freire 
Periódico Permanente nº6 | Fevereiro 2016
www.forumpermanente.org/revista/numero-6-1/
conteudo/educadores-sao-politicos-e-artistas-
2013-uma-entrevista-com-paulo-freire 
[acessado em 7 de abril de 2017]

“Para aprender, é necessário desacelerar. Sair do ritmo 
urbano e se colocar, como todo o corpo, à mercê de 
outras lógicas do tempo, dos intercâmbios pessoais e 
afetivos, do que ocorre como possibilidade quando um 
plano pré-desenhado falhar ou - afortunadamente - 
não se cumprir como previsto.”

soFia olascoaGa  
Desaprender, perguntar-se, escutar: uma 
pedagogia da incerteza? | Dias de Estudo 
Incerteza Viva | 32ª Bienal de São Paulo

“Descobri que a arte é algo que nos possibilita a 
liberdade de errar.Essa descoberta foi, sem dúvida, o 
que de mais importante aprendi na escola.”

Paul dash
Foreday Morning | Education | Documents of 
Contemporary Arte | livre tradução do inglês
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“Uma pedagogia crítica (…) é, sem dúvida, aquela que nasce 
da concepção do indivíduo como sujeito capaz de 
emancipar-se, tanto individual quanto socialmente; de 
distinguir, definitivamente, o fluxo discursivo que o espreita.”

manuel BorJa-villel | Un saber realmente util
livre tradução do espanhol

“Quando o aluno sai feliz com o professor é porque a aula 
simplesmente não funcionou - o professor professou a si 
mesmo. Quando o aluno sai feliz (ou ainda desinfeliz) 
consigo é porque algo de mágico aconteceu.”

Flávio de castro 
www.facebook.com/ursobipolar.71/
posts/10208255371524181?comment_
id=10208257318372851&notif_t=feed_comment&notif_
id=1488920974866581  
[acessado em 7 de abril de 2017]

“Na arte interessa o que não é arte |  
Na educação interessa o que não é educação | 
Na ciência interessa o que não é ciência.”

interessere  
Décio Pignatari citado por Mônica Hoff | 
Notas para a construção de teorias refutáveis, 
pedagogias sem importância e escolas de garagem 
ou: um bom nome para o amor

“A pedagogia é transitiva, ou não é pedagogia.”
auGusto Boal citado Por mônica hoFF 
Notas para a construção de teorias refutáveis, 
pedagogias sem importância e escolas de garagem 
ou: um bom nome para o amor
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“Em suas teorias pedagógicas, o educador Paulo Freire 
defendia que a alfabetização, e portanto o processo de 
produção de conhecimento, se dá efetivamente quando 
nos toca afetivamente, despertando dessa forma 
processos emancipados de relação com o mundo, uma 
vez que o que nos toca primeiro como indivíduos, de 
uma maneira singular e, muitas vezes, irregular.”

mônica hoFF  
Notas para a construção de teorias refutáveis, 
pedagogias sem importância e escolas de 
garagem ou: um bom nome para o amor  
Fábrica de Conocimiento | Escuela de Garaje

“Vejo o método como uma forma de diminuir meu papel 
de autoridade na sala de aula. Em vez disso, dividimos a 
função de autoridade e passamos, assim, a aprender 
coletivamente.”

harrell Fletcher  
Algumas ideias sobre Arte e Educação  
Educação para a arte, arte para a educação  
Fundação Bienal do Mercosul  
www.fundacaobienal.art.br/novo/arquivos/
publicacao/pdf/Livro_Arte_Educacao.pdf 
[acessado em 7 de abril de 2017]

“A horizontalidade do chão é um campo de 
comunicação com o outro.”

luisa elvira Belaunde  
Reflexões sobre o chão e a incerteza entre os 
Qéchua-lamas da Alta Amazônia  
Dias de Estudo Incerteza Viva  
32ª Bienal de São Paulo  
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Estado veio quente, nós já tá fervendo Estado veio 
quente, nós já tá fervendo Quer desafiar, não tô 
entendendo Mexeu com estudante Vocês vão sair 
perdendo
O Fernão é escola de luta
Andronico é escola de luta
Ana rosa é escola de luta
Fica preparado, que se fechar, nós ocupa! 
Antonio Viana é escola de luta
Salim Maluf é escola de luta
E.E. Julieta é escola de luta
Fica preparado, que se fechar, nós ocupa!

Estado veio quente, nós já tá fervendo
Estado veio quente, nós já tá fervendo
Quer desafiar, não tô entendendo
Mexeu com estudante, Vocês vão sair perdendo

O Calhim é escola de luta
Carmosina é escola de luta
E o Raul Fonseca é escola de luta
Fica preparado, que se fechar, nós ocupa!”

mc Foice e martelo
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“Não há como não imaginar, em todas essas cadeiras 
vazias, que ali estão pessoas, crianças e adolescentes 
em formação, corpos irrequietos querendo o novo. As 
cadeiras são, assim, sinais da mobilização insurgente, 
metáforas narrativas dos estudantes em movimento, e 
pelo modo como são apresentadas, aparecem como 
dotadas de vontade e intenção transformadora.”

Pedro Fiori arantes 
Refazendo escolas | A batalha do vivo

“De pronto, já não se tolera o que antes se tolerava, e 
passa-se a desejar o que antes era impensável. Isso 
significa que a fronteira entre o intolerável e o desejável 
se desloca – e sem que se entenda como nem por quê, 
de pronto parece que tudo mudou: ninguém aceita mais 
o que antes parecia inevitável (a escola disciplinadora, a 
hierarquia arbitrária, a degradação das condições de 
ensino), e todos exigem o que antes parecia inimaginável 
(a inversão das prioridades entre o público e o privado, 
a primazia da voz dos estudantes, a possibilidade de 
imaginar uma outra escola, um outro ensino, uma outra 
juventude, inclusive uma outra sociedade!).”

Peter Pál PelBart 
Carta aberta aos secundaristas 
cgceducacao.com.br/carta-aberta-aos-
secundaristas/  
[acessado em 7 de abril de 2017]
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Uma proposta é que o “caderno do professor” 
seja xerocado pelo professor/pela professora 
e compartilhado com estudantes. Podem 
ser partes do caderno, se não houver tempo 
ou recursos para o material inteiro. As alunas 
e os alunos poderão criar uma atividade 
coletiva a partir da leitura do material.  
Sugerimos que essa leitura não seja  
conduzida pelo professor/pela professora, 
sendo responsabilidade unicamente das 
alunas e dos alunos.   

Durante esse processo coletivo o 
professor/a professora deve permanecer  
do lado de fora da sala de aula, retornando 
somente quando for chamado/chamada 
para retornar. Seja qual for a resposta das e 
dos estudantes ao material, caberá ao 
professor/a professora uma escuta atenta 
antes de voltar a falar.

RESPOSTAS 
INESPERADAS
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Perguntas de aPoio:
Como seria o professor não se chamasse 
mais professor?
Como fazer uma proposição em que o 
professor seja integrante do grupo, como 
todos os demais?
Como conduzir para respostas inesperadas?

Caderno da ProFessora
Riscar todas as partes onde se lê 

“Caderno do professor”, alterando  
para “Caderno da professora”. 

Exercício proposto por Graziela Kunsch

31

Material imaginado a partir de conversas  
de Fábio Tremonte com os artistas Traplev,  
Rivane Neuenschwander, Graziela Kunsch  
e Matheus Rocha Pitta no verão de 2017.



sesc sorocaBa 
R. Barão de Piratininga, 555  
Jd. Faculdade – Sorocaba/SP 
(15) 3332.9933  
frestas@sorocaba.sescsp.org.br  
sescsp.org.br/sorocaba 
  /@frestas.trienal.artes


