
  
  

 1 



  
  

 2
 



  
  

 3
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Faculdade de Arquitetura

Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo

Mônica Cristina H. Leite Olender

Experiências do ensinar e aprender 
Arquitetura e Urbanismo 

um corpo-professora em movimentos da atenção 
e da invenção de si e do(s) mundo(s) na tecitura 

lúdica de uma teia-território do educar

SALVADOR
Novembro de 2021



  
  

 4
 

          Direct Com 360o

          directmktcbq@gmail.com
          telefone: +55 35 99130-4299
                  directmkt360

Impresso no Brasil | Printed in Brazil

Todos os direitos reservados. A reprodução 
não autorizada desta publicação, no todo 
ou em parte, constitui violação do copyright 
(Lei nº 9.610/98)

Os conceitos emitidos neste livro são de 
inteira responsabilidade da autora.

1ª edição — 2021

Ilustrações: 
Mariana Macêdo

DIreção De arte, projeto GráfIco e 
DIaGramação: 
Thiago Isolino Sales Mato e                   
Tatiana Noronha

autora:
Mônica Cristina Henriques Leite Olender
E-mail: monica.olender@arquitetura.ufjf.br

DaDos InternacIonaIs De catalogação na PublIcação (cIP)
unIversIDaDe FeDeral Da bahIa (uFba)

sIstema unIversItárIo De bIblIotecas (sIbI)
bIblIoteca Da FaculDaDe De arquItetura (bIb/Fau)

_____________________________________________________________________________

         O45

          Olender, Mônica Cristina Henriques Leite.
      Experiências do ensinar e aprender Arquitetura e Urbanismo [manuscrito] :
          um corpo-professora em movimento da atenção e da invenção de si e do(s)
          mundo(s) na tecitura lúdica de uma teia-território do educar / Mônica Cristina
          Henriques Leite Olender. — Salvador, 2021.
      402 p. : il.

      Cópia de computador (printouts(s)).
      Tese — Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Arquitetura,
          Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Doutorado em 
          Arquitetura e Urbanismo. 2021.
      Orientadora: Prof.ª Dr.ª Thais de Bhanthumchinda Portela.

      I. Arquitetura - Estudo e ensino. 2. Aprendizagem cognitiva. 3. Prática de 
          ensino. 4. Universidade Federal de Juiz de Fora - Estudo e ensino (Superior).
          I. Portela, Thais de Bhanthumchinda. II. Universidade Federal da Bahia.

          Faculdade de Arquitetura. III. Título.      

                     CDU: 72:37.02
_____________________________________________________________________________

Responsável técnico: Ramon Davi santana – cRB/5-1972



  
  

 5
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Faculdade de Arquitetura

Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo

Mônica Cristina H. Leite Olender

Experiências do ensinar e aprender 
Arquitetura e Urbanismo 

um corpo-professora em movimentos da atenção 
e da invenção de si e do(s) mundo(s) na tecitura 

lúdica de uma teia-território do educar

Tese apresentada ao Programa de Pós-graduação em 
Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura 
da Universidade Federal da Bahia – PPG-AU/UFBA – 
como requisito para obtenção do título de doutora em 
Arquitetura e Urbanismo.

Orientadora: Profa Dra. Thaís de Bhanthumchinda Portela
Co-orientadora: Profa Dra. Cristina Maria d´Ávila Teixeira

SALVADOR
Novembro de 2021

DaDos InternacIonaIs De catalogação na PublIcação (cIP)
unIversIDaDe FeDeral Da bahIa (uFba)

sIstema unIversItárIo De bIblIotecas (sIbI)
bIblIoteca Da FaculDaDe De arquItetura (bIb/Fau)

_____________________________________________________________________________

         O45

          Olender, Mônica Cristina Henriques Leite.
      Experiências do ensinar e aprender Arquitetura e Urbanismo [manuscrito] :
          um corpo-professora em movimento da atenção e da invenção de si e do(s)
          mundo(s) na tecitura lúdica de uma teia-território do educar / Mônica Cristina
          Henriques Leite Olender. — Salvador, 2021.
      402 p. : il.

      Cópia de computador (printouts(s)).
      Tese — Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Arquitetura,
          Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Doutorado em 
          Arquitetura e Urbanismo. 2021.
      Orientadora: Prof.ª Dr.ª Thais de Bhanthumchinda Portela.

      I. Arquitetura - Estudo e ensino. 2. Aprendizagem cognitiva. 3. Prática de 
          ensino. 4. Universidade Federal de Juiz de Fora - Estudo e ensino (Superior).
          I. Portela, Thais de Bhanthumchinda. II. Universidade Federal da Bahia.

          Faculdade de Arquitetura. III. Título.      

                     CDU: 72:37.02
_____________________________________________________________________________

Responsável técnico: Ramon Davi santana – cRB/5-1972



  
  

 6
 

ATA DA SESSÃO DE DEFESA DE TESE DE DOUTORADO EM ARQUITETURA E URBANISMO DA DOUTORANDA

MÔNICA CRISTINA HENRIQUES LEITE OLENDER

 Ao vigésimo sexto dia do mês de novembro de dois mil e vinte e um, reuniu-se por convocação do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, a comissão 
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A aranha, aquela aranha, era tão única: não parava de fazer teias! Fazia-as de todos 
os tamanhos e formas. Havia, contudo, um senão: ela fazia-as, mas não lhes dava 
utilidade. O bicho repaginava o mundo. Contudo, sempre inacabava as suas obras. 
Ao fio e ao cabo, ela já amealhava uma porção de teias que só ganhavam senso no 
rebrilho das manhãs. E dia e noite: dos seus palpos primavam obras, com belezas 
de cacimbo gotejando, rendas e rendilhados. Tudo sem fim nem finalidade. Todo o 
bom aracnídeo sabe que a teia cumpre as fatais funções: lençol de núpcias, armadi-
lha de caçador. (...) Para a mãe-aranha aquilo não passava de mau senso. Para quê 
tanto labor se depois não se dava a indevida aplicação? Mas a jovem aranhiça não 
fazia ouvidos. (...) Recusava a utilitária vocação da sua espécie. – Não faço teias por 
instinto. – Então, faz por quê? – Faço por arte. Benzia-se a mãe, rezava o pai. (...) A 
família desiludida consultou o deus dos bichos, para reclamar da fabricação daque-
le espécime. Uma aranha assim, com mania de gente? Na sua alta teia, o deus dos 
bichos quis saber o que poderia fazer. Pediram que ela transitasse para humana. E 
assim sucedeu: num golpe divino, a aranha foi convertida em pessoa. Quando ela, 
já transfigurada, se apresentou no mundo dos humanos logo lhe exigiram a imediata 
identificação. Quem era, o que fazia? – Faço arte. – Arte? E os humanos se entreo-
lharam, intrigados. Desconheciam o que fosse arte. Em que consistia? Até que um, 
mais-velho, se lembrou. Que houvera um tempo, em tempos de que já se perdera 
memória, em que alguns se ocupavam de tais improdutivos afazeres. Felizmente, 
isso tinha acabado, e os poucos que teimavam em criar esses pouco rentáveis pro-
dutos – chamados de obras de arte – tinham sido geneticamente transmutados em 
bichos. Não se lembrava bem em que bichos. Aranhas, ao que parece. 

Mia Couto - A infinita fiadeira
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OLENDER, Mônica Cristina Henriques Leite. Experiências do ensinar e apren-
der Arquitetura e Urbanismo: um corpo-professora em movimentos da atenção 
e da invenção de si e do(s) mundo(s) na tecitura lúdica de uma teia-território do 
educar. Orientadora: profa. dra. Thais de Bhanthumchinda Portela. Coorienta-
dora: profa dra. Cristina Maria d´Ávila Teixeira. Tese (Doutorado em Arquite-
tura e Urbanismo) – Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, 
Universidade Federal da Bahia, 2021. 

resumo

A presente tese traz tensionamentos do ensino-aprendizagem de Arquitetura e 
Urbanismo nas graduações a partir de problematizações cognitivas do próprio 
corpo – enquanto sentir-pensar-agir sujeitados ao sistema ou desviando dele em 
emancipação e autonomia – e das experiências de uma professora-arquiteta. Per-
correndo caminhos metodológicos construídos com base na pesquisa-interven-
ção, a tese vai sendo tecida sensivelmente como uma teia, território existencial 
no qual a pesquisadora-professora-aranha, em conversações com outros profes-
sores de Arquitetura e Urbanismo e estudantes do mesmo curso busca, através 
de movimentos de abertura para as múltiplas realidades do mundo, incorporar 
saberes e aprimorar habilidades para aprender a aprender e para investigar ex-
periências de outros a fim de possibilitar novas invenções de si mesma e também 
desse mundo em sua pluralidade. Atravessam esses movimentos a educação pela 
atenção consciente, as improvisações emergidas de agenciamentos em devir, os 
processos de cognição inventiva e a pedagogia ludo-sensível. A tese traz ainda 
alguns resultados sobre a reverberação dos estudos, das reflexões e das criações 
desenvolvidos no decorrer da tese-teia quando levados para a construção di-
dático-pedagógica de três componentes curriculares do curso de Arquitetura e 
Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal 
de Juiz de Fora: Fundamentos de Arquitetura e Urbanismo, História e Teoria em 
Arquitetura e Urbanismo 7 e Projeto de Arquitetura e Urbanismo 7.    

Palavras-chave: ensino de Arquitetura e Urbanismo; corpo-experiência; cog-
nição inventiva; ludicidade; práxis pedagógicas 
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OLENDER, Mônica Cristina Henriques Leite. Experiencias de enseñar y 
aprender Arquitectura y Urbanismo: un cuerpo-profesora en movimientos de 
la atención y de la invención de si y del (de los) mundo (s) en la urdidura lúdica 
de una tela-territorio del educar. Orientadora: profa. Dra. Thais de Bhanthum-
chinda Portela. Co-orientadora: profa. Dra. Cristina Maria d´Ávila Teixeira. 
Tesis (Doctorado en Arquitectura y Urbanismo) – Programa de Posgrado en 
Arquitectura y Urbanismo, Universidade Federal da Bahia, 2021. 

resumen

La presente tesis trae tensiones de la enseñanza-aprendizaje de Arquitectura y 
Urbanismo en los programas de grado a partir de problematizaciones cogniti-
vas del propio cuerpo – en tanto que sentir-pensar-actuar sometidos al siste-
ma o desviándose de él en emancipación y autonomía – y de las experiencias 
de una profesora-arquitecta.   Recorriendo caminos metodológicos construi-
dos en base a la pesquisa-intervención, la tesis va siendo tejida sensiblemente 
como una tela, territorio existencial en el cual la investigadora-profesora-a-
raña, en conversaciones con otros profesores de Arquitectura y Urbanismo 
y estudiantes del mismo curso busca, a través de movimientos de abertura a 
las múltiples realidades del mundo, incorporar saberes y mejorar habilidades 
para aprender a aprender y para investigar experiencias de otros con la fina-
lidad de posibilitar nuevas invenciones de si misma y también de ese mundo 
en su pluralidad. Atraviesan esos movimientos la educación por la atención 
consciente, las improvisaciones emergidas de agenciamientos en devenir, los 
procesos de cognición inventiva y la pedagogía ludo-sensible. La tesis además 
trae algunos resultados sobre la reverberación de estudios, de las reflexiones y 
de las creaciones desarrolladas en el transcurso de la tesis-tela cuando llevadas 
a la construcción didáctico-pedagógica de tres componentes curriculares del 
curso de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanis-
mo de la Universidad Federal de Juiz de Fora: Fundamentos de Arquitectura 
y Urbanismo, Historia y Teoría en Arquitectura y Urbanismo 7 y Proyecto de 
arquitectura y Urbanismo 7. 

Palabras clave: enseñanza de Arquitectura y Urbanismo; cuerpo-experien-
cia; cognición inventiva; ludicidad; praxis pedagógica.

OLENDER, Mônica Cristina Henriques Leite. Experiences of teaching and 
learning Architecture and Urbanism: a body-teacher in movements of atten-
tion and the invention of oneself and the world(s) in the playful fabric of a 
web-territory of educating. Advisor: prof. Dr. Thais from Bhanthumchinda 
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abstract

This thesis brings tensions of the teaching-learning of Architecture and Urba-
nism in the graduations from cognitive problematizations of the body itself - 
in the form of feeling-thinking-acting subject to the system or deviating from 
it in emancipation and autonomy - and from the experiences of a teacher-
-architect. Going through methodological paths built on the basis of inter-
vention research, the thesis is being sensitively woven as a web, existential 
territory in which the researcher-teacher-spider, in conversations with other 
Architecture and Urbanism teachers and students of the same course seeks, 
through opening movements to the multiple realities of the world, to incor-
porate knowledge and improve skills to learn and to investigate other peo-
ple’s experiences and make possible new inventions of herself and also of the 
world and its plurality. These movements cross paths with education through 
conscious attention, improvisations emerging from agencies in becoming, 
processes of inventive cognition and ludo-sensitive pedagogy go through the-
se movements. The thesis also brings some results on the reverberation of the 
studies, reflections and creations developed during the web thesis when taken 
to the didactic-pedagogical construction of three curricular components of 
the Architecture and Urbanism course of the Faculty of Architecture and 
Urbanism of the Federal University of Juiz de Fora: Fundamentals of Archi-
tecture and Urbanism, History and Theory in Architecture and Urbanism 7 
and Architecture and Urbanism Project 7.
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ve cognition; playfulness; pedagogical praxis



  
  

 17
 

Cartografia de siglas

ABEA - Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo
ABERTHA – coletivo feminista que atua com incidência política em prol 
de políticas públicas para mulheres vítimas de violência
ANDIFES – Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais 
de Ensino Superior 
APIB – Associação dos Povos Indígenas Brasileiros 
AU – Arquitetura e Urbanismo
CAD – computer aided design ou desenho auxiliado por computador
CA.FO.FO – coletivo de estudantes pretes da FAU/UFJF
CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
CEFET – Centro Federal de Educação Tecnológica  
CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
CONABEA – Congresso Nacional da ABEA
CONSU – Conselho Superior da ABEA 
EAD – Ensino à distância
EMAU – Escritório modelo de Arquitetura e Urbanismo
ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio 
ENSEA - Encontro Nacional sobre Ensino de Arquitetura e Urbanismo
ERE – Ensino Remoto Emergencial
ETNICIDADES – grupo de estudos étnicos e raciais em arquitetura e 
urbanismo
FAU – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
FACED – Faculdade de Educação
FENEA – Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo
FIES – Fundo de Financiamento do Estudante do Ensino Superior
GED – Gratificação de Estímulo à Docência
ICH – Instituto de Ciências Humanas da UFJF
IFEs – Instituições Federais de Ensino Superior

IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
LGBTQA+ – movimento político e social de lésbicas, gays, bissexuais, 
transgêneros/ travestis, queer, intersexuais, assexuais, pansexuais  
MIT – Massachusetts Institute of Technology
NEAH – Núcleo de Estudos de Habitação 
NSSE – National Survey of Student Engagement 
NTICS – Novas tecnologias de informação e comunicação 
PA – Projeto de Arquitetura e Urbanismo
PAA – Políticas de ação afirmativa
PNE – Plano Nacional de Educação
PPG-AU – Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo
PPP – Planos Político-Pedagógicos  
PROGRAD – Pró-Reitoria de Graduação da UFJF
PROUNI – Programa Universidade para Todos
PVC - Policloreto de vinila
RDT – Representação Digital Técnica
REUNI – Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 
SAL – Semana de Arquitetura e Urbanismo 
TCC – Trabalho de conclusão de curso
TFG – Trabalho final de graduação
UFAM – Universidade Federal do Amazonas
UFBA – Universidade Federal da Bahia 
UFJF – Universidade Federal de Juiz de Fora
UFOP – Universidade Federal de Ouro Preto 
UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul
UFSJ – Universidade Federal de São João del Rei
UFV – Universidade Federal de Viçosa
UNIFAMINAS – Centro Universitário UNIFAMINAS
UNILA – Universidade Federal da Integração Latino-Americana



  
  

 18
 



  
  

 19
 

Palavras do elucidário

Disponíveis entre as páginas (373 a 385) 

acontecimento 

(p. 375)

aclopamento estrutural(p. 375)

adaptação(p. 375)

afeto
(p. 375)

agenciamento
(p. 375)

aprender
(p. 375)

biopolítica
(p. 376)

cognição
(p. 376)

coisa
(p. 376)

complexidade(p. 376)

conv
ersaç

ão

(p. 37
6)



  
  

 2
0 

habitar 
(p. 380)

extracognitivo
(p. 380)

estratégia
(p. 379)

espanto e surpresa
(p. 379)

efeito borboleta
(p. 379)

corpo
(p. 377)

corpo-experiência(p. 377)

cotidian
o

(p. 377)

dobra
(p. 378)

ecolog
ia

(p. 37
8)

ecosofia
(p. 378)

dentro e fora / interior e exterior
(p. 377)

desterritorialização
(p. 377)



  
  

 2
1 

recu
rsivid

ade

(p. 3
83)

molar e molecular

(p. 382)

máquina inteligente
(p. 382)

marcas

(p. 38
2)

multiplicidade
(p. 382)

liofilizar
(p. 382)

incorporad
o

(p. 382)

imerso
(p. 382)

imanente e transcendente(p. 381)

heterogen
eidade

(p. 381)

habitus
(p. 380)

política da invenção(p. 383)

performance
(p. 383)

paixão
(p. 383)

outro
(p. 383)



  
  

 2
2 

transversalidad
e

(p. 385)

skholé 
(p. 384)

território 

(p. 385)

sistema aberto e dinâmico 
(p. 384)

teoria/ práxis/ prática/ poiesis (p. 384)

sentir-pensar-agir(p. 384)

saber
es di

dátic
os

(p. 38
4)

saberes pedagógi
cos

(p. 384)



  
  

 2
3 



  
  

 2
4 



 P
ar

te
 I 

- 
No

va
s 

sIt
ua

çõ
es

  
  

 2
5 

PARTE  I - NOVAS  SITUAÇÕES

   1.1.Tecendo a tese: apresentação e 
movimentos metodológicos

 1.1.1. A tese como teia

 1.1.2. Ancorando fios: objetivos 
da tese-teia e outros movimentos

 1.1.3. Caminho metodológico

      1.1.3.1. Pesquisa de Campo

 1.1.4. Os nós da teia: 
panorama geral da tese

.......................................39

.....................................................39

..................................................40

...............................46

.....................................55

..............................59

...........................................................60



  
  

 2
6 

 P
ar

te
 I 

- 
No

va
s 

sIt
ua

çõ
es

PARTE  II - ABERTURA  ESTÉTICA

   2.1. (Re)ancorando fios
 2.1.1. Desfocando a atenção

 2.1.2. O aprender sob a perspectiva da invenção

 2.1.3. Movimentos ludo-sensíveis

   2.2. Experenciando experiências

 2.2.1. Investigando experiências

 2.2.1.1. Fio-pista 1
       - Narrativa da experiência Platô do ICH

       - Ressonâncias

       - Tensionamentos

 2.2.1.2. Fio-pista 2
Narrativa da experiência Largo do 
Cine-Theatro Central

       - Ressonâncias

       - Tensionamentos

 2.2.1.3. Fio-pista 3
Narrativa da experiência como estudante de graduação em AU       - Ressonâncias       - Tensionamentos 2.2.1.4. Fio-pista 4

Narrativa da experiência Viagem de Estudos
       - Ressonâncias       - Tensionamentos 2.2.1.5. Fio-pista 5

Narrativa da experiência Pesquisa de Campo Aranha na Teiarq e de seus caminhos metodológicos
    - 1º. Fragmento
    - 2º. Fragmento
    - 3º. Fragmento
    - 4º. Fragmento
    - 5º. Fragmento       - Ressonâncias       - Tensionamentos

...............................................................67

.........................................................................................68

.................................................................69
........76

....................................................78

................................................................84
........................................................94

..............................................................................................95
...............95

.................................................................................98

.......................................................................107

........................................................................................108

-
........................................................108

...............................................................................111

.......................................................................122

..........................................................................................123

.............................123................................................................................126.......................................................................143.........................................................................................144
.............................................................................................144................................................................................156.........................................................................160.........................................................................................160-

....................................................160
............................................................171
..........................................................178
...........................................................184
............................................................191
...........................................................196..............................................................................205.......................................................................227



 P
ar

te
 I 

- 
No

va
s 

sIt
ua

çõ
es

  
  

 2
7 

PARTE  III- AÇÕES INVENTIVAS

   3.1. Breves
 consideraçõ

es

   3.2. Ainda (re)anco
rando fios

 3.2.1. Context
o do Ensino R

emoto Emergencial

3.2.1.1. Sobre c
ondições físic

as, psíquicas 
e 

emocionais

       3.2.1.2. S
obre aparato

s tecnológico
s

       3.2.1.3. S
obre aulas sí

ncronas e as
síncronas

 3.2.2. Estraté
gias e tática

s didático-pe
dagógicas

3.2.2.1. Estrat
égias

3.2.2.2. Tátic
as

          I. Adoção do apli
cativo Jamboard

II. Adoção, apres
entação, des

envolvimento e 

revisão cons
tante dos ca

minhos didático
-

pedagógicos

III. Abordagem sobre os pa
radigmas da 

complexidade/sist
êmico

IV. Exercícios d
e escuta par

a as realidad
es 

dos “outros”

 3.2.3. Fios-tri
lhas dos estu

dantes na te
ia

 Cartografia 
de Jamboards e de 

exerclcios 

avaliativos

PONTAS SOLTAS

Elucidário

Cartografia das referências

..................................
..................................

...............241

..................................
..................................

............................24
4

..................................
..................................

..............248

.......................249

..................................
..................................

..................................
251

..................................
...252

................253

................255

..................................
..................................

.................256

..................................
..................................

.......................257

...............................2
57

..................................
..................................

.....................264

..................................
.......................267

..................................
..................................

..................269

..................................
....281

..................................
..................................

..................................
.................287

.......................................................................359

............................................................................................373

........................................389



  
  

 2
8 



  
  

 2
9 

A pulsão para o desenvolvimento desta tese veio da vontade e 
da urgência de me movimentar em territórios2, no âmbito do ensi-
no-aprendizagem da Arquitetura e Urbanismo nas graduações, que 
não aqueles que já me eram conhecidos, porque esses já não mais 
satisfaziam várias questões que me afligiam. 

No início do processo de pesquisa os primeiros movimentos fo-
ram de procura por territórios já prontos, principalmente daqueles 
próximos ao que me parecesse novidade e/ou inovação, justamente 
o que viesse vendido com slogan de “alternativo”, “criativo”, “inédi-
to”, entre outros adjetivos. A ingenuidade dessa tentativa de escapar 
do lugar comum seguindo exatamente a mesma direção que me 
levaria de volta para ele muito se deu, me parece, pela falta de en-
tendimento do significado filosófico do termo território – que nada 
tem a ver, nesse caso, com porções geográficas – bem como com 
as inúmeras diferentes possibilidades a que um território pode se 
apresentar. Território, nesse caso, diz respeito à nossa existência no 
mundo, às referências, aos signos que vão sendo construídos, tradu-
zidos e incorporados ao longo do tempo para produzir existência 
política e relações no viver em sociedade. 

O território não é um objeto, por isso não é objetificável. Não é 
possível comprar, arrendar, alugar, copiar um território de existên-
cia, porque este corresponde a um processo de construção histórico-
-social no espaço e no tempo que é subjetivo. Refere-se a condições 
que cada subjetividade vai constituindo em diferentes momentos, 

a fim de compor contextos consonantes com o que pensa, sente, 
deseja, acredita em cada um deles. Estamos falando de contextos 
em que são reunidos todo tipo de signos, pensamentos, sentimentos, 
emoções que possibilitem à subjetividade certa estabilidade, mesmo 
que provisória, em seus modos de viver. A sensação despertada por 
um território existencial constituído pode ser comparada àquela do 
“estar em casa”, ou seja, de se reconhecer e de se situar no espaço-
-tempo, de conseguir se comunicar com outros, se relacionar e se 
movimentar naturalmente. 

Perturbações advindas do ambiente, ou seja, de “fora” do corpo 
da subjetividade, sendo introjetadas por ela como que as dobrando 
para o “dentro”, podem ser gatilhos para o tensionamento de seu 
território de existência, dando início a processos que, de acordo 
com as decisões e ações que lhe cabem, poderiam chegar a pro-
duzi-la como subjetividades outras no mesmo passo em que novos 
territórios também estivessem sendo produzidos. 

Na medida em que a euforia que me acompanhou naqueles 
primeiros movimentos da tese (que naquela época era a “novida-
de”) foi cedendo espaço para a problematização percebida como 
necessária ao devido aprofundamento nas abordagens do tema 
escolhido – ensino-aprendizagem da Arquitetura e Urbanismo nas 
graduações brasileiras sob perspectivas que pudessem se configurar 
como desvios àquelas dominantes no sistema educacional capita-
lista/neoliberal: cognitivista-academicista e tecnicista-instrumentalista 

2 Alguns termos aparecerão sublinhados no 
decorrer de todo o texto, indicando que, para 
eles, há um significado desenvolvido na seção 
da tese chamada “Elucidário” (página 373).

Preâmbulo1

Procuro despir-me do que aprendi, procuro 
esquecer-me do modo de lembrar que me 
ensinaram, e raspar a tinta com que me 

pintaram os sentidos, desencaixotar as minhas 
emoções verdadeiras, desembrulhar-me e ser eu...

Alberto Caeiro

1 Serão usadas palavras masculinas em 
todo o texto de maneira a tornar mais flui-
da sua leitura, mas é importante que sejam 
entendidas amplamente, abarcando todos 
os gêneros.



  
  

 3
0 

 P
ar

te
 I 

- 
No

va
s 

sIt
ua

çõ
es

– foi possível não só escolher, mas também acolher interlocutores 
que, deliberadamente, iam se achegando e deixando rastros, pistas, 
signos a serem interpretados, misturados, digeridos, contextualiza-
dos no cerne dos problemas sobre os quais estava me propondo a 
pensar. Mas nada de consistente, durante bastante tempo, resultou 
desse acolhimento. Me faltava linguagem para conversar com eles; 
faltavam ligas capazes de fazerem emergir sentidos ao que diziam e 
também ao que eu dizia a eles; faltavam perguntas que pudessem 
colocar tudo em relação.

Acreditando por meses a fio que minha função na tese era tra-
zer uma solução revolucionária para os problemas que, como pro-
fessora de Arquitetura e Urbanismo, identificava na formação de 
graduandos desse campo do conhecimento, finalmente me rendi 
à realidade nua e crua: não sabia como fazer uma tese e sabia que 
isso tinha toda relação com o não saber produzir um território de 
existência para que ela pudesse dali emergir. 

Desenvolver a tese significava aprender a desenvolver a tese. Em 
algum ponto me pareceu claro que, para seguir meus impulsos de-
sejantes, não poderia recorrer a métodos prontos (pois, em grande 
parte, estes eram também responsáveis por eu estar ali), que esse 
processo teria que envolver movimentos de idas e vindas – vaivém 
do objetivo para o subjetivo e ao contrário – ligados a “aprender a 
desaprender”, “aprender a aprender” e “aprender fazendo” e que 
seria importante que as escolhas e os comportamentos que adotasse 
seguissem pelas direções criadas enquanto o próprio processo fos-
se ocorrendo. A experiência-tese fluiu, então, não contando com 
estratégias muito definidas, mas se desenrolando ao sabor dos acon-
tecimentos. Apesar de acompanhada ainda por muita insegurança, 
paulatinamente fui me percebendo mais familiarizada com o que 
estava conseguindo começar, então, a tecer.   

As elucubrações desenvolvidas foram postas em conversas com 
questões disparadas por narrativas de experiências vividas por mim 
mesma, como professora e estudante de Arquitetura e Urbanismo, 
e por colegas arquitetos-professores de Arquitetura e Urbanismo de 
quatro instituições de Minas Gerais. 

Algumas das narrativas que trouxe para a tese apontam práticas 
que revelam situações tomadas como positivas, mas a maioria se re-
fere a condicionantes que vêm afetando negativamente não somente 
a nós, professores, mas também aos estudantes, tanto no registro 
subjetivo quanto no coletivo, no que tange ao par ensino-aprendi-

zagem e relações intra e interpessoais nos ambientes educacionais. 

Dentre essas condicionantes, destacam-se: adoecimentos (men-
tal-físico); sobrecarga de trabalho; falta de tempo; lacunas nas forma-
ções (no caso dos professores, no mínimo, formação pedagógica); 
carência de experiências em espaços outros que não os das salas 
de aula (laboratórios, canteiros de obras, lugares das cidades, entre 
outros); repetições e perpetuação de modelos; dispersões; descone-
xões com as realidades do mundo “vivido” (imanente, movente, 
concreto); comportamentos acríticos; alienação; sujeição e parceria 
com o status quo. Dessas, foram tomadas algumas para serem desen-
volvidas no decorrer da tese, ficando as demais como pontas soltas 
a serem ancoradas em suportes/desdobramentos futuros da própria 
tese ou, mesmo, usadas por outros corpos que se sentirem afetados 
e instigados a puxá-las como fios para a tecitura de suas próprias 
teias-territórios. 

Os tais estranhamentos antes mencionados não me foram bem-
-vindos num primeiro momento. O que esperava era que, na medi-
da em que fosse desenvolvendo os estudos e estabelecendo relações 
mais próximas com os interlocutores, eles – os estranhamentos – 
iriam se diluir e desaparecer. Levou bastante tempo para eu enten-
der que, na verdade, estar familiarizada com algo não significa esta-
bilidade e previsibilidade, pois é exatamente naquilo que perturba 
essas situações de conforto que pode se concentrar a potência para 
o novo enquanto invenção – termo criado pela psicóloga Virginia 
Kastrup (2007) para se referir a problematização –, porque reverbe-
ra incomodando, impulsionando tremores naquilo que está posto, 
mesmo que temporariamente. 

Nesse sentido, o filósofo Jorge Larrosa, ao destacar como são 
difíceis mobilizações que sejam capazes de nos fortalecer para o des-
vio da linguagem comum rumo a uma linguagem própria, ressalta 
também que, para isso, às vezes, nos é necessário “escutar àqueles 
que não entendemos, àqueles que não sabemos de imediato o que é 
que dizem e o que é que querem dizer” (LARROSA, 2017a, p. 66). 

Esses estranhamentos, enquanto perturbações, mantêm ativo o 
que interlocutores como a psicanalista Suely Rolnik (2019) e, princi-
palmente, Virginia Kastrup (2007, p. 60), a partir do filósofo Henry 
Bergson, chamam de intuição. Esta seria a faculdade do corpo hu-
mano responsável por funcionar como “tendência crítica” tensionan-
do a faculdade da inteligência. Historicamente, os movimentos cog-
nitivos do conhecer têm se pautado em estudos e métodos focados 
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nessa última – a inteligência – o que, segundo esses interlocutores, 
pode ser a principal causa para a hegemonia das recognições, ou 
seja, pela busca do já conhecido em resposta a questões também já 
conhecidas.  

Nesse contexto das repetições, a invenção corresponde ao novo 
enquanto diferente de si mesmo no espaço-tempo, não significando 
a “novidade” encontrada em verbetes dos dicionários do mercado 
de consumo. Ela emerge da mobilização da intuição, de movimen-
tos do que Rolnik (2016, p. 12; 2018, p. 54; 2003) chama de “cor-
po vibrátil” (ver página 79), exercício intensivo do sensível que 
considera a apreensão do mundo não só pautada em percepções  
(sentidos), mas também, e principalmente, em sensações4, apesar da 
pouca expressão que tem sido permitida a essas últimas em nossas 
sociedades ocidentais capitalistas. 

A intuição, enquanto dimensão cognitiva sensível do aprender, 
pode, assim, ser considerada habilidade a ser exercitada e refinada 
no correr do tempo, envolvendo o imbricamento (acoplamento es-
trutural) entre corpo (percepção, sensações, emoções, memória) e 
ambiente. Está diretamente relacionada com aspectos da atenção 
e da concentração dos sujeitos cognoscentes (ou aprendizes), bem 
como interfere nas maneiras como estes entendem o mundo e sen-
tem-pensam-agem nele e com ele. 

E o que dizer sobre mundo? O universo pode ser mundo, o 
planeta Terra pode ser mundo, uma realidade, uma casa, um brin-
quedo, um lugar, uma cidade, uma pessoa podem ser mundo. Para 
os arquitetos Josep Montaner e Zaida Muxí (2014, p. 81), o mundo 
pode ser o da escala global ou o financeiro (do “consumo, das cúpu-
las dos políticos, dos espetáculos, sejam os desastres naturais ou as 
estrelas do cinema”) ou o dos “movimentos urbanos e alternativos”, 
o das resistências e lutas (quase oculto do foco midiático). Por sua 
vez, para o filósofo Vilém Flusser (2014, p. 70), para a porção oci-
dental seria um “conjunto de objetos definíveis”, mas para ele, que 
se coloca em outro lugar de fala, mundo seria aquilo que “pode ser 
observado e vivenciado concretamente: conjunto de acontecimen-
tos interpenetrantes no qual estamos” (FLUSSER, 2014, p. 70). O 
mundo pode ser formas, pode ser forças e também pode ser esses 
dois planos juntos, pode ser constelações de afetos e línguas. Enfim, 
é difícil apontar definições objetivas para mundo, uma vez que seus 
múltiplos significados são atribuídos por quem o está pensando. E 
se são muitos pensando, também são muitos os significados: esta-

mos falando, então, de mundos no mundo, diversidade, diferença, 
heterogeneidade e multiplicidade.... Para o filósofo Francisco Varela 
(1996, p. 15 apud POZZANA, 2016, p. 64), “o mundo não é algo 
que nos foi entregue: é algo que emerge de como nos movemos, 
tocamos, respiramos e comemos”, ou seja, emerge do próprio viver.

Exercitar a intuição, essa habilidade do sensível, para que possa 
ser experimentada com a mesma frequência com que costumamos 
experimentar o intelectivo, é possibilidade para ampliar os modos 
pelos quais se pode aprender através das relações estabelecidas com 
outros corpos (humanos e não humanos) e com as coisas no trânsito 
entre-mundos a partir de experiências. Tais exercícios – considera-
dos como aprimoramento de habilidades – são capazes de preparar 
o corpo, tomado em acoplamento com o ambiente, para incorporar, 
ou seja, reter aquilo que aprende e viver cotidianamente praticando 
esses conhecimentos, o que pressupõe engajamento e disciplina (en-
quanto treinamento), repetições, atenção, concentração e aceitação 
dos erros em meio aos acertos. 

Nesse contexto e considerando o aprender como caminho para 
a problematização e invenção do novo, as experiências, quaisquer 
experiências, podem ser disparadoras desse processo, potencializa-
do pela subjetividade que esteja disposta a se deixar ex-por, a se 
deixar afetar pelas perturbações emergidas dos acontecimentos com 
os quais estiver envolvida direta e indiretamente, pois, segundo Lar-
rosa (2017a, p. 26), “é incapaz de experiência aquele que se põe, ou 
se opõe, ou se impõe, ou se propõe, mas não se ‘ex-põe’”.  

Portanto, estar consciente, ter certo controle deliberado do cor-
po como mediador5 nos processos do aprender – e de modo mais 
amplo, do viver –, é tomado aqui como condição de resistência ao 
status quo, porque envolve possibilidades de emancipação6 e auto-
nomia7 criadas e geridas pelas próprias subjetividades e não, pelo 
menos não o tempo todo, pelos saberes e poderes dos sistemas que 
constantemente as moldam, manipulam, produzem, a fim de preser-
varem estados de alienação individual e coletiva. Essa consciência 
também tem relação com o que o sociólogo Richard Sennett (2020, 
p. 30) chama de engajamento, que pressupõe envolvimentos práti-
cos que não estão, no entanto, na ordem do instrumental.

Emancipação e autonomia como caminhos para que essas subje-
tividades participem das teias do(s) mundo(s) como corpos livres de 
identificações, de formas, de preconcepções e valores, deixando tais 
condicionantes para o plano onde elas são imprescindíveis. Tal pla-

3 Percepção aqui considerada segundo 
Suely Rolnik (2016, p. 12): capacidade cor-
tical dos corpos que os permite “apreender 
o mundo em suas formas para, em segui-
da, projetar sobre elas as representações 
de que dispomos, de modo a lhes atribuir 
sentido. Essa capacidade, que nos é mais 
familiar, é, pois, associada ao tempo, à his-
tória do sujeito e à linguagem”. 

4 Sensações também adotadas de acor-
do com o entendimento de Suely Rolnik 
(2016, p. 12). Essas corresponderiam à 
capacidade subcortical do corpo, e “nos 
permite apreender a alteridade em sua 
condição de forças vivas que nos afetam e 
se fazem presentes em nosso corpo”. São 
“sinais da presença do outro em nosso 
corpo-vibrátil” (ROLNIK, 2016, p. 20) 
e “(...) presença viva no corpo das forças 
da alteridade, presença que gera mundos 
larvares que pedem passagem e que aca-
bam levando necessariamente à falência as 
formas de existência vigentes, o acesso ao 
corpo vibrátil é indispensável para que se 
invente formas através das quais tais mun-
dos larvares ganhem corpo e a vida possa 
continuar fluindo, formas por cuja afirma-
ção a potência de resistência deverá lutar” 
(ROLNIK, 2003, p. 4).

5 Mediador entendido como um entre, 
atravessado por intensidades que se mistu-
ram em relações não dialéticas.

6 Compreendida como não submissão a 
outros sujeitos, saberes e poderes.

7 Sob a perspectiva da biologia, os orga-
nismos autônomos são aqueles que confi-
guram suas próprias regras de funciona-
mento (Kastrup, 2007, p 144).
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no é o da recognição, o das formas, o das representações, o das ma-
terialidades, que é esse no qual vivemos com outros em sociedade. 

Sob essa perspectiva de certa liberdade ligada a “aberturas” sen-
síveis para todo tipo de acontecimentos e relações no(s) mundo(s), 
não faz sentido usar o termo sujeito significando o ente identificado 
e datado no espaço-tempo capitalista8. Considera-se como mais con-
dizente ao discurso desenvolvido nessa tese a adoção do termo sub-
jetividade proposto pelos filósofos Gilles Deleuze e Félix Guattari, 
que se refere a uma condição anterior ao sujeito que pressupõe sua 
abertura a afetações (ou afetos) e a transformações que delas possam 
emergir, pois é impossível ser o mesmo a cada instante. 

As subjetividades, justamente por poderem também optar pela 
consciência e governo de si mesmas, quando o fazem, aceitam a 
multiplicidade e se aceitam como multiplicidade de possibilidades. 
Estando abertas ao devir, às imprevisibilidades, àquilo que possa 
emergir de agenciamentos9 e de relações que estabelecerem como 
formas e como forças, estarão sempre imbricadas (transformando e 
sendo transformadas, afetando e sendo afetadas) nos contextos es-
paço-temporais, o que lhes institui como condição histórica e social 
nesses espaços-tempo. Não é simplesmente a vontade de um sujeito 
se produzir como “uma subjetividade” ou como “subjetividades”. 
Não se trata de optar por uma personagem, mas sim de uma delibe-
rada disposição para o “deixar vir”, para o que emergir de ex-posi-
ções a perturbações em experiências no(s) mundo(s). 

É a partir dessa disposição à ex-posição que subjetividades são 
produzidas em conjunturas moventes de saberes e poderes em flu-
xo, imprevisíveis e instáveis, o que lhes coloca também nessa con-
dição do imprevisível e do instável. Nesse sentido, só é possível 
entender a (auto)produção de subjetividades enquanto intensidades, 
pulsos desejantes de autocriações – ou autopoieses –, o que impos-
sibilita qualquer direcionamento objetivo, positivista, planejado e 
linear desse e nesse porvir.    

Colocando em atravessamentos essas e outras elucubrações com 
aquilo que vinha descrevendo sobre a condição em que me encon-
trava pouco antes do ingresso no doutorado, foi possível delinear 
algumas questões que foram importantes para o processo de tecitura 
da tese, as quais serão explicitadas mais adiante. Ao entender que 
minhas atitudes, comportamentos e escolhas quanto à disposição 
e ex-posição corpórea nessa experiência-tese podia se conformar 
como uma de suas principais potências, fui procurando modos para 

problematizar, tensionar o já posto a partir da abertura sensível do 
meu corpo para o que daí, e de outras direções, pudesse devir em 
agenciamentos. Isso me possibilitou vislumbrar oportunidades de 
invenção de novos territórios que estivessem consonantes com a 
proposta de tema para a tese a partir da metodologia escolhida: a 
pesquisa-intervenção.  

Tornou-se cada vez mais frequente me perceber, conscientemen-
te, me abrindo às experiências que vinha fazendo e me dedicando a 
criar oportunidades para novas experiências, sempre tomando como 
fio condutor o tensionamento do ensino-aprendizagem de Arquite-
tura e Urbanismo10, com especial interesse nos corpos-professores de 
AU. Esses exercícios possibilitaram movimentos mais constantes de 
diluição de territórios existenciais que já estavam configurados e a 
composição de outros novos, potencializando cognitivamente meus 
processos do intuir e do aprender. 

Uma dessas oportunidades, talvez uma das mais importantes no 
espaço-tempo da tese, foi chamada de Pesquisa de Campo, que con-
sistiu na realização, em 2019, de conversações com colegas professo-
res de AU de quatro cursos de Minas Gerais, momentos esses dispa-
rados por objetos fabricados artesanalmente por mim, chamados de 
“fragmentos”. A partir do envolvimento com esses fragmentos e dos 
compartilhamentos que tivemos por e-mail e chat, os participantes 
elaboraram textos em que puderam expor considerações, dúvidas, 
agonias e o que mais desejaram sobre ensino-aprendizagem de AU 
nas graduações brasileiras, dando enfoque às suas próprias experi-
ências como estudantes e como professores de AU. 

Tomei o estudo de outros paradigmas diferentes daqueles que 
já conhecia como potência para tentar criar desvios das armadilhas 
às quais me sentia presa e das situações que pareciam me sufocar 
no cotidiano docente. A imersão nas leituras e nas escutas de inter-
locutores11 como Jorge Larrosa, Gilles Deleuze, Felix Guattari, Tim 
Ingold, Edgard Morin, Paulo Freire, Suely Rolnik, Virgínia Kastrup, 
Humberto Maturana, Francisco Varela, Cristina D´Ávila, Paola 
Berenstein Jacques, Monique Sanches Marques, Flávio de Lemos 
Carsalade, Ricardo Antunes, Richard Sennett dentre outros, me 
apresentou, como explicitado anteriormente, um(ns) mundo(s) mais 
amplo(s) e plural(is) que aquele que me havia sido possível apre-
ender e aprender até ali, em muito reduzido à imagem construída 
pelas ciência e filosofia iluministas12.

Amparadas por esses recém-descobertos interlocutores e por 

8 O termo sujeito aparecerá em algumas 
partes do texto, mas significando o sujeito 
da experiência de Larrosa, que traz consi-
go os entendimentos adotados para o pen-
sar as subjetividades.

9 Em meio a fluxos e intensidades, agen-
ciamentos constituem encontros de ele-
mentos heterogêneos (de ordens biológica 
e/ou social) que, combinados deliberada-
mente, compõem, em devires, algo(s) ines-
perado(s) que são mais que a sua simples 
soma.

10 A partir desse ponto, irei usar as letras 
AU em substituição a uma boa parte das 
referências à Arquitetura e Urbanismo.

11 Interlocutores que, por vezes, são 
abordados neste texto com certo deslum-
bre, o que não significa que estejam sendo 
cultuados.

12 Transcendências, determinismos, 
reducionismos, totalizações, antropo-
centrismo, eurocentrismo, positivismos, 
controles, comparações, previsibilidades, 
convergências, invariações, representa-
ções, lógicas matemático-computacionais, 
sínteses, mecanicismos, tecnicismos, cog-
nitivismos, dualidades dicotômicas: esses 
e tantos outros substantivos caracterizam 
esse mundo estático e estável moderno, 
mundo-objeto a ser dominado pelos seus 
sujeitos do conhecimento, mundo herda-
do pela contemporaneidade que o adap-
tou a seus propósitos de consumo, lucro, 
explorações, desigualdades e injustiças. 
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suas bases epistemológicas, a seguir são apresentadas algumas das 
questões que fomentaram a constituição do território-tese no mesmo 
passo em que eram também capazes de me transformar enquanto 
subjetividade(s). Elas tomam:  

 

• o(s) mundo(s) como complexo; múltiplo; heterogêneo; 
multidimensional; instável; imprevisível; composto por formas e 
matérias num plano visível, mas também por fluxos/forças num 
plano invisível; mundo de dissonâncias e consonâncias e diver-
gências e convergências e conflitos e conciliações e disputas e 
compartilhamentos e...;

• a ideia de ecologia sob os pontos de vista: (1) biológico, 
o que pressupõe a diluição do dualismo natureza e cultura; 
(2) social, como produção de subjetividades e relações sociais 
(GUATTARI, 1990); e (3) epistemológico, considerando-se a 
co-presença de múltiplos saberes (SANTOS, 2019, p. 28) envol-
vendo processos complexos de relações contínuas e sinérgicas 
de humanos e não humanos entre si e com os ambientes que 
habitam (INGOLD, 2000, p. 1);

• os sujeitos como subjetividades – ou, como diz Francisco 
Varela, “sujeito cognitivo” (KASTRUP, 2007, p. 180) ou ainda, 
segundo Kastrup (2007, p. 206) num entendimento mais contem-
porâneo, “coletivo pensante homens-coisas” –, como indivíduos 
destituídos do particular, tendo em vista serem produzidos por 
vetores coletivos como saberes, instituições (escolas, famílias, 
prisões, manicômios entre outras) e tecnologias (Kastrup, 2007, 
p. 205) em processos chamados de subjetivação13, onde são pro-
duzidas “(...) formas de sensibilidade, de pensamentos, de dese-
jo, de ação” (DALMASO, 2014, p. 8). O sujeito da experiência 
larrosiano que muito aparecerá no texto está nesse registro das 
subjetividades;   

• o tempo como construção não linear, marcado por insur-
gências que revelam fatos e perspectivas que rompem com a he-
gemonia das grandes narrativas e revela diversidade e diferença 
nos modos de habitar e transformar o(s) mundo(s);

• os humanos, assim como qualquer outro ser vivo, como 
sistemas abertos que trocam energia e matéria com o ambiente, 
podendo se transformar em função daquilo em que este os per-
turba e transformando-os no mesmo passo, acoplados que estão, 
co-implicados que estão;

• os humanos, como qualquer outro ser vivo, como capazes 
de autopoiese (de se autocriarem), sempre buscando a continui-
dade da vida seja no registro biológico, seja no social, construin-
do territórios existenciais (ou domínios cognitivos) que colocam 
os sentidos, as sensações (principalmente a intuição), a memória, 
enfim, o conhecer e o aprender à disposição dessa condição vital 
que pode ser considerada como a única lei invariante que rege 
o vivo; 

• o corpo humano no(s) mundo(s) (1) como composição 
indivisível mente e matéria; (2) meio pelo qual se efetivam as 
relações no sentido de conhecer outros seres e as coisas a par-
tir de processos cognitivos e extracognitivos alavancados pela 
percepção, por sensações, pelo pensamento (inteligência), pela 
memória e pela linguagem: nesse sentido, seria possível a cons-
tituição de corpos; (3) como partícipe, por suas ações, dos acon-
tecimentos, mas nunca da mesma maneira (SANTOS, 2019, p. 
139); (4) detendo marcas (ROLNIK, 1993, p. 2) advindas das 
relações que estabelece com outros corpos e com as coisas, ao 
que Jacques (2012, p. 300) chama de corpografia. Chamo de 
corpo-experiência às diversas composições de corpo que trago 
para a tese, corpo múltiplo, sem identidades definidas, atempo-
ral, político, ético e aberto à escuta no mesmo passo em que 
se expressa: corpo-arquiteta e urbanista-professora-pesquisadora-
-aprendiz-aranha.... 

• as categorias científico-filosóficas que a modernidade cul-
tivou separadas – sujeitos e objetos – emergindo juntas de uma 
mesma malha (teia) de relações, malha essa que não contempla 
a possessão e a objetificação de um pelo outro, nem a manu-
tenção dos sujeitos/seres humanos como centro dos processos 
de conhecimento (CAPRA, 2006; DEMO, 2002; GUATTARI, 
1990; INGOLD, 2012; INGOLD, 2000; MORIN, 2007); 

13 Ainda que seja profusa a utilização de 
verbos e pronomes possessivos na primei-
ra pessoa do singular no decorrer da tese 
– o que já fica nítido desde o início desse 
Preâmbulo – estes aparecem sob a pers-
pectiva da subjetividade e não na de sujei-
to, o que está melhor explicado a partir da 
página 54.



  
  

 3
4 

 P
ar

te
 I 

- 
No

va
s 

sIt
ua

çõ
es

• a cognição como função corpórea constituída por capaci-
dades (inteligências, memória, percepção, sensações, emoções) 
que conduzem processos do conhecer (obter, organizar e reter, 
bem como criar conhecimentos); 

• a recognição como reconhecimento no registro do senso 
comum. Busca por sinais (signos) com os quais estamos familia-
rizados e que nos permitem viver e nos comunicar nas lingua-
gens do(s) mundo(s) das formas, das representações e das si-
mulações, o que garante celeridade na identificação de formas, 
ações e soluções comuns aos coletivos com os quais relações 
são mantidas como, por exemplo, “(...) ‘isto é um livro’, ‘posso 
atravessar a rua’, ‘há aqui uma árvore’” (KASTRUP, 2007, p. 
68);

• a invenção não como “(...) um processo psicológico a mais 
(além da percepção, do pensamento, da aprendizagem, da me-
mória ou da linguagem)” (DALMASO, 2014, p. 8), mas sim 
como “(...) potência: potência de diferenciação, potência tempo-
ral, força que atravessa todos os processos psicológicos” (DAL-
MASO, 2014, p. 8). Kastrup (2007) adota o termo “invenção de 
si e do mundo” para colocar em consonância, sob a perspectiva 
do novo – ou seja, aquilo que é diferente de si mesmo – a inven-
ção e o aprender intentando problematizações constantes de si 
e do(s) mundo(s) e, no mesmo passo, produções constantes de 
si e do(s) mundo(s);  

• a cognição inventiva (KASTRUP, 2007) como pressupon-
do movimentos constantes de problematização do(s) mundo(s) 
e do estar e nele agir, a partir de processos que alcançam a 
invenção de novas perguntas e o diferenciar-se de si mesmo (na 
diferença). Isso se dá no registro dos corpos das subjetividades 
e não alheio a eles, quando perturbações externas conseguem 
lhes tirar dos locais de conforto, situações que disparam a pro-
dução de novas sinapses neurais e abrem possibilidades para 
novas correlações de forças e, a partir daí, para a invenção. 
Nesse sentido, a cognição é inventiva, mas também inventada, 
tendo em vista que inventar é dar lugar a novas e imprevisíveis 
formas (DALMASO, 2014, p. 8); 

• a utilização do par “ensino-aprendizagem” compreenden-
do-o no âmbito de um ensino não cognitivista e a aprendizagem 
com foco no estudante enquanto singularidade;

• o ensinar como exercícios em que os intercessores – como 
são os professores, por exemplo – deixam sinais para que outros 
(aprendizes) possam orientar-se, como sugere Gilles Deleuze. 
Esse entendimento é bastante diverso daquele ainda dominante 
em nossas sociedades que privilegia, sob a mesma lógica do 
input/output, as práticas de transmissão de informações a um 
receptor;

• o aprender como coordenação mente-corpo pela conso-
nância entre organismo e meio (KASTRUP, 2007, p. 172) dis-
parado pelo encontro com o outro, com o diferente; interpreta-
ções, invenções e reinvenções de novas possibilidades a partir 
das relações que os aprendizes estabelecem de maneira singular 
com os signos do(s) mundo(s). A aprendizagem, sob a perspec-
tiva da cognição inventiva, está muito pautada nas condições e 
nas ações dos corpos aprendizes, pois locus de afetações, trans-
formações e (auto)produções disparadas por agenciamentos im-
previsíveis em devir. Por sua vez, o cognitivismo computacional, 
amparado por repetições, por representações, por pré-concep-
ções, toma os corpos apenas como receptores de informações 
advindas do ambiente, desconsiderando sua participação ativa 
nesse processo (sistema input/output). Para o filósofo Gilles De-
leuze, aprender seria o “intermediário entre não-saber e saber, a 
passagem viva de um ao outro” (DELEUZE, 1988, p. 269);

• as experiências como aquilo que nos passa; acontecimen-
tos capazes, nos perturbando cognitivamente, de dispararem 
processos que podem avançar na direção da invenção. 

Em complemento a essa breve introdução, que revela um pou-
co dos lugares por onde tenho passado e de onde escolhi falar, 
faz-se necessário assinalar uma importante questão, pois se constitui 
atravessamento e fonte de afetações na condução do próprio exer-
cício-tese. 

Como desdobramento da etapa da Pesquisa de Campo – prin-
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cipalmente no que se refere à potência das possibilidades que os 
fragmentos e as narrativas das experiências feitas abriram para que 
os professores participantes se colocassem pensando em si mesmos, 
se tensionando como professores, como arquitetos e urbanistas e, 
mesmo, como aprendizes – em composição com o lastro teórico-
-prático construído a partir das afetações com tudo o que atravessa 
a tese, me foi possível repensar, em diversas dimensões, não só os 
componentes curriculares pelos quais fiquei responsável quando 
retornei à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Federal de Juiz de Fora – FAU-UFJF – a partir de agosto de 2020. 
Foi possível também me repensar como um corpo-professora com 
responsabilidades sociopolíticas e pedagógicas bem mais premen-
tes do que até então havia imaginado e praticado, pois, mesmo que 
minha intenção para o doutorado sempre tivesse sido a de apren-
der a aprender a criar desvios do hegemônico e do dominante no 
exercício de minhas profissões, não havia como conceber que meu 
retorno ao trabalho após o afastamento para capacitação se daria 
em meio a uma pandemia, da qual se desdobrou a necessidade do 
Ensino Remoto Emergencial – ERE.     

Nesse sentido e também considerando o caos que atingiu o Bra-
sil em 2018, situação que já vinha me tensionando como cidadã de 
diversas maneiras desde então, cabe ainda dizer que sou branca e 
mulher por diversas vezes e em diversas situações subjugada por 
isso. Sou arquiteta e urbanista desde 1999, tendo desenvolvido tra-
balhos autônomos em conservação e restauro por doze anos (entre 
1999 a 2011), área em que me especializei em seu viés técnico-
-prático. Ademais, professora de AU em curso particular por cinco 
anos (entre 2006 e 2011), de ensino técnico no Instituto Federal do 
Sudeste de Minas Gerais por um ano (2011) e em universidade 
pública federal desde 2012. 

Sinto-me privilegiada por ter tido oportunidades de estudar 
em colégios particulares, apesar de pertencer a família de classe 
média que vivia economicamente no limite de suas possibilidades. 
Mas mais privilegiada ainda por ter podido estudar14, e agora tra-
balhar15, em universidades públicas brasileiras de excelência, ins-
tituições estas que me permitiram conhecer e sentir a potência da 
vida, e da própria AU, quando me percebi política e socialmente 
envolvida com realidades que faziam reverberar intensamente meu 
corpo, situação que se estendeu com relativa potência até 2014, 
ano recheado por conflitos pessoais também atravessados pelo que 

estava acontecendo politicamente no país. 

Este corpo-professora aqui escreve tentando se expressar a par-
tir dessas e de tantas outras marcas (ver Elucidário - página 382) 
que o tatuam interna e externamente. As mais recentes – e, talvez, 
duas das mais doloridas – estão ainda modificando esse corpo: a 
pandemia da Covid-19 e os eleitos de extrema direita, praticantes 
da ideologia fascista, que ocupam o Governo Federal desde 2018. 
As manifestações da animosidade, da crueldade e do negacionismo 
de uma parte da sociedade instigada por atitudes da própria cúpula 
desse “poder de execução” nos aponta 542.877 mortos pela doença 
e 19.389.167 infectados16 até o dia 19 de julho de 2021. 

Paralelamente ao descaso por esses e tantos outros focos de do-
enças, mortes e abusos de todos os tipos, esse (des)governo segue 
com sua política de, no mínimo, difamar a profissão docente, em 
especial a dos professores que atuam no ensino superior. Ao mes-
mo tempo, dá continuidade ao projeto de desmonte das instituições 
públicas iniciado na década de 1990, dentre elas as universidades, 
– projeto esse que encontrou forte resistência entre 2003 e 2014 
por iniciativas capitaneadas e efetivadas pelos chefes do Executivo 
de então, presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff 
–, radicalizando os interesses neoliberais ao ponto de colocar em 
xeque o próprio Estado de Direito quando age em favor do Estado 
de Exceção.    

É com essas marcas inscritas nesse corpo-pesquisadora-professo-
ra – corpo plural, posto que atravessado por tantos outros – que a 
tese foi e continua sendo construída, tomada como dispositivo de 
resistência a um status quo que o oprime (ao corpo) no cerne de um 
coletivo de professores e estudantes também oprimido, por vezes 
alienado, explorado e adoecido.    

Vale também ressaltar que, por mais que minhas palavras, às 
vezes, possam parecer demasiadamente inflamadas ou, mesmo, in-
clinadas a atos heroicos, a intenção aqui não é a de homogeneizar 
situações e discursos e desconsiderar que há sim na nossa contem-
poraneidade, no âmbito desse mesmo sistema educacional modela-
dor e subserviente a certos saberes e poderes dominantes, inúmeras 
ações desviantes desse lugar sendo disparadas por professores e por 
grupos de professores em todo o Brasil. Tais ações, assim como as 
experiências que narro aqui, compõem um rol de possibilidades 
que buscam estar em outro registro não hegemônico, todas válidas 
e igualmente importantes.        

14 Na Universidade Federal de Juiz de 
Fora – UFJF – e na Universidade Federal 
da Bahia – UFBA.

15 Na UFJF.

16 Dados fornecidos pelo consórcio de 
veículos de imprensa no balanço final do 
dia 22 de outubro de 2021 (disponível 
em: <https://g1.globo.com/saude/corona-
virus/noticia/2021/10/22/brasil-ultrapas-
sa-605-mil-mortes-por-covid-com-447-re-
gistradas-em-24-horas.ghtml>), dentre os 
quais estão, de acordo com as fontes cita-
das com seus próprios recursos de conta-
gem, trezentos e um quilombolas mortos 
em 07 de outubro de 2021 (Disponível 
em: < https://quilombosemcovid19.org/>. 
Acessado em 23 de outubro de 2021); hum 
mil, duzentos e vinte e um indígenas se-
gundo a Associação dos Povos Indígenas 
Brasileiros – APIB (disponível em: <ht-
tps://apiboficial.org/>. Acessado em 23 de 
outubro de 2021); hum mil, cento e cin-
quenta e seis mulheres gestantes e puér-
peras em 25 de junho de 2021 (Disponí-
vel em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/
saude/noticia/2021-06/mortalidade-mater-
na-por-covid-19-e-25-vezes-maior-que-ta-
xa-nacional>. Acessado em 19 de julho 
de 2021). Não foram encontrados dados 
sobre os povos ciganos nem sobre imigran-
tes/refugiados em território brasileiro.
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Complementando essa reflexão, como sugere Boaventura de 
Souza Santos (2019, p. 9), essa tese é desenvolvida num contexto 
que se pretende de luta (SANTOS, 2019, p. 106), portanto, não 
heroica. Luta que começa tomando a mim mesma enquanto subje-
tividade que ainda se permite capturar com muita constância pela 
hegemonia dominante, talvez por deixar pouco espaço para seguir 
suas pulsões desejantes, talvez por ainda estar aprendendo a apren-
der sobre a emancipação e a autonomia vinculadas à invenção do 
novo. Luta contra um sistema de ensino, no âmbito do qual se des-
taca o ensino da AU, onde predominam interesses, regras e condu-
tas bastante subservientes a dispositivos capitalistas neoliberais em 
que se destaca o tão famoso mercado (financeiro, do trabalho e do 
consumo de corpos, do tempo, do solo, dos recursos naturais, den-
tre outros). Luta contra a expansão da indiferença, das desigualda-
des, das exclusões, de todas as formas de violência, das corrupções 
passiva e ativa, do analfabetismo, dos preconceitos e da ignorância.
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PARTE  I - NOVAS  SITUAÇÕES

1.1.Tecendo a tese: apresentação e movimentos metodológicos

Tudo o que sei acerca do método é que, quando não estou trabalhando penso às 
vezes que sei algo, mas quando estou trabalhando está bem claro que não sei nada.

John Cage (apud LARROSA, 2017a, p. 14)

A categoria de invenção, se a palavra conserva o seu antigo significado de des-
coberta de tesouros arqueológicos ou de relíquias, pode permitir evitar decidir a priori 
entre o subjetivo e o realista. ‘Inventa-se’ um tesouro porque se decidiu cavar num 

determinado local, com base em lendas, em tradições, numa convicção ‘subjetiva’. Mas 
se, cavando, se encontra, o que se encontra existe ‘objetivamente’, seja qual for o 

contexto cultural que determinou o seu aparecimento e que continua eventualmente a 
fazer parte de sua interpretação. O que foi feito, e neste caso efetivamente inven-

tado, dificilmente pode ser desfeito. Seja qual for a razão por que se cavou, a ciência 
arqueológica pode, eventualmente no fim, ver-se irreversivelmente 

abalada 

Ilya Prigogine e Isabelle Stengers (1993, p. 185 apud KASTRUP, 2007, p. 28).
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1.1.1. A tese como teia

[A teia] (...) é armadilha sutil e mortal, mas tam-
bém proeza da engenharia natural: forte e flexível; 
forte justamente porque flexível, leve e eficaz. Seus 
fios – vicerais – incrivelmente fortes saem ligeiros de 
suas entranhas para lançar sobre o espaço uma trama 
capaz de enredar as presas. (ROCHA-PEIXOTO, 2013, p. 
105).

(...) 
 A teia é estrutura sem começo e sem fim, 

como a arquitetura propugnada por Peter Eisenman no 
texto de 1984 que citei acima: O fim do clássico, o fim 
do começo, o fim do fim. (...). (ROCHA-PEIXOTO, 2013, p. 
106). 

(...) 
 A teia tem ainda a característica dinâmica 

de ser uma estrutura solidária. Quando se bole em um 
ponto, todo o conjunto se desloca, se deforma para 
manter a coerência interna. A teia é uma rede natural, 
uma trama, enredo, plot, μύϴοϛ. É fina e forte. 
Forte porque fina, resistente porque flexível. É filtro. 
É plebeia, vulgar, desprezível e onipresente. Permite 
caminhar em linha ou em círculos, em zigzag; voltar ao 
mesmo ponto por outro caminho. Deixa livre o jogo de 
arranjos e rearranjos na explicação. Identifico na teia 
a estratégia pedagógica da apostila. (ROCHA-PEIXOTO, 
2013, p. 106-107). 

Em 2014, consultando seções de Arqui-
tetura e Urbanismo em páginas de livrarias 
na internet, fui atraída pelo título de um li-
vro sobre ensino nesse campo: “A estratégia 
da aranha ou: da possibilidade de um ensino 
metahistórico em arquitetura” (ROCHA-PEI-
XOTO, 2013). Pensar sobre ensino-aprendi-
zagem já me despertava muito interesse na-
quela época por conta dos movimentos que 
estavam sendo feitos na FAU/UFJF para o (re)
pensar a matriz curricular do curso em função 
das questões que orbitavam a matriz vigente, 
como a revisão das abordagens de conteúdos 
definidos por ementas e programas e a carga 
horária dos componentes curriculares. 

O contato com esse livro acabou desper-
tando a presença constante das aranhas e das 
teias habitando os mesmos espaços que meu 
corpo: de fundo, passaram a figura, compa-
nheiras de todas as horas e lugares. Além 
disso, depois de lida a versão impressa do 
livro, a ideia de que a teia poderia ser metá-
fora para “mundo” emergiu desse encontro: 
os movimentos provocados por um inseto 
que se imbrica em determinada porção da 
teia não se restringem somente àquele ponto 
específico, mas se alastram por toda a tecitu-
ra, percorrendo em vibrações, reverberações, 
ressonâncias a extensão dos fios e afetando 
a aranha onde quer que ela esteja. Afinal de 
contas, aranha e teia, como diz o biólogo e 
antropólogo Tim Ingold (2012, p. 146-147), 
fazem parte de uma mesma composição indi-
visível: os fios são extensão do próprio corpo 

da aranha, linhas ao longo das quais ela vive 
e se realiza em percepção, sensações e ações 
nesse seu mundo.       

As aranhas não se movimentam em suas 
teias apenas em resposta instintiva às resso-
nâncias provocadas por insetos-coisas que nos 
fios se imbricam. Seguem também a intuição, 
que não se dá no plano das materialidades, 
mas sim no das sensações (forças), auxiliando-
-as nas escolhas de como, quando e na dire-
ção de que insetos-coisas irão se mover, quais 
suportes servirão para seus fios, dentre outras. 
Seu comportamento é consonante com as im-
previsibilidades, pois toma tudo o que ocorre 
como parte de seu próprio viver, excluído de 
planejamentos. Não considerar a intuição é 
praticamente um abrir mão da capacidade 
que tem para se aproximar e agenciar com 
o que está para além do que pode ser visto, 
ouvido, tocado, sentido e provado. É também 
recurso para a inação enquanto estratégia de 
defesa. 

Os corpos humanos também possuem 
essa capacidade de alcançar o plano das sen-
sações – o corpo vibrátil de Rolnik (2016, p. 
12; 2018, p. 54; 2003) –, podendo também 
se valer da intuição para se movimentar e 
agir habilidosamente nas imprevisibilidades, 
desde que exercitem essa faculdade, pois os 
humanos demonstram dificuldades em explo-
rá-la (pelo menos a porção hegemônica oci-
dental capitalista e cristã). 

O fato é que as aracnídeas e suas teias aca-
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baram me inspirando, no mínimo, de duas maneiras na 
composição da tese, o que passo a explicar a seguir.

Primeiramente, tornou-se bastante coerente pensar o 
mundo como uma teia, ou seja, como malha pela qual 
se espraiam as vibrações do que ocorre, não havendo 
imposições nem de tempo, nem de distâncias entre o 
que afeta e o que é afetado, visto que se constitui num 
processo de mão dupla, com imbricamentos em multi-
plicidade, heterogeneidade e transversalidades. 

Entendendo o mundo sob essa perspectiva, o cha-
mado “efeito borboleta” passa a fazer todo sentido, pois 
deixa explícito que as relações estabelecidas entre tudo 
e todos que o habitam provocam transformações não 
só conjunturais, mas também estruturais, como desmata-
mentos que interferem em mudanças climáticas em todo 
o planeta, por exemplo. Diferentemente do pensamento 
linear e reducionista da modernidade, cujo objetivo é 
a análise das partes de um todo para entendê-las isola-
damente, considerar o mundo como teia de relações e 
afetações mútuas, onde seus componentes se organizam 
para determinados fins – ou seja, como um sistema –, 
significa que qualquer compreensão daquilo que ocorre 
só pode se dar quando considerado em seu contexto, 
que é mais amplo e influenciado por incontáveis variá-
veis relacionadas às interações e relações que ali se dão 
incessantemente.     

Nesse sentido, a composição aranha-teia não é como 
uma simples operação matemática “uma aranha + uma 
teia”. No âmbito do pensamento linear, até seria possível 
considerar essa como uma soma de duas partes que gera 
um resultado determinado. Mas pensando em multipli-
cidade, em agenciamentos de coexistências heterogêne-
as num mundo que é complexo, instável e imprevisível, 

a (re)união dessas partes não resulta numa aranha sobre 
uma teia. O que se tem daí é um meio para sobrevivên-
cia, território de movimentos que possibilitam nutrição e 
reprodução, meio esse que não depende somente de si 
mesmo, mas que só se constitui na integração com aqui-
lo que com ele está em consonância no contexto em que 
se conforma (suportes onde se ancorarão os fios, con-
dições climáticas, existência de alimentos, entre outros 
aspectos), mudando-o e sendo mudado com e por ele. 
Levar em consideração todos esses elementos, fatores 
e variáveis para entender a composição aranha-teia ou 
teia-aranha, definitivamente transborda os limites de um 
pensamento puramente lógico, racional, sequencial, de-
terminista (de causa e efeito) e reducionista, onde cada 
parte se bastaria a si mesma e que, quando somada à ou-
tra, ambas formariam um todo também fechando em si. 

Se se tomar o agenciamento aranha-teia como pro-
cesso complexo (ou sistêmico), nem mesmo há como 
separar essa composição em entes distintos, já que a 
teia só existe porque o corpo da aranha literalmente se 
dilui nos fios com que, habilidosamente, ela tece seu 
plano de interação com o ambiente-mundo, plano esse 
no qual se movimenta. A teia-aranha ou aranha-teia só 
existe porque há suportes aos quais são ligadas as pontas 
de fios da teia e continua existindo enquanto houver 
condições climáticas e de segurança que favoreçam sua 
permanência em determinados lugares. Não há “um su-
jeito aranha + um objeto teia”; não há premeditação de 
domínio de um sobre o outro. Não há nessa relação, 
nesse sistema aberto e dinâmico, nada além da mistura 
de elementos e fatores possibilitando esse que é um dos 
muitos processos de se habitar o(s) mundo(s) e de nele 
se perpetuar a vida. Mesmo para o que não considera-
mos vivo, essa ideia de reverberações, ressonâncias se 
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propagando em escalas inimagináveis é a que prepon-
dera na prática e escapa do domínio humano17. 

É entendendo a predominância dessas relações im-
bricadas entre tudo e todos no e com o(s) mundo(s) 
como continuidades e contágios, que Ingold (2012, p. 
29) traça os conceitos de coisa e de habitar. Para o antro-
pólogo, “coisa” pressupõe dinâmicas, movimentos que 
o levam a afirmar que o nosso mundo é habitado e não 
ocupado, justamente porque a ação de “ocupar” estaria 
ligada à noção de “objeto”, que é considerado “(...) um 
fato consumado, oferecendo para nossa inspeção suas 
superfícies externas e congeladas”. “Coisa”, por sua vez, 
“(...) é um acontecer, ou melhor, um lugar onde vários 
aconteceres se entrelaçam. (...) [É um] parlamento de 
fios” (INGOLD, 2012, p. 29). 

Habitar, nesse contexto, se refere às maneiras impre-
visíveis, ou seja, sem projetos prévios, pelas quais os se-
res humanos, isolados e em conjunto, produzem suas 
vidas imersos nas correntes desse(s) mundo(s). Este(s), 
nas palavras de Ingold, também é(são) constituído(s) de 
corpos não humanos e de coisas, se transformando e 
promovendo transformações nos caminhos ao longo dos 
quais “vidas são vividas, habilidades desenvolvidas, ob-
servações feitas e entendimentos crescem” (INGOLD, 
2012, p. 38). Os habitantes, portanto, contribuem, atra-
vés daquilo que fazem, para “a contínua regeneração 
do mundo” (INGOLD, 2012, p. 247). Para o autor, ins-
pirado pela teoria desenvolvida por Deleuze e Guattari 
(1995) sobre rizoma no primeiro volume de Mil Platôs, 
tais caminhos, definitivamente, não conectam pontos (o 
que ele chama de conexão transitiva), mas continuam, 
fluem, sem início nem fim, ganhando velocidade no 
meio (sentido intransitivo):

(...) A ponte, portanto, estabelece uma co-
nexão transitiva entre os dois locais. Mas o rio, 
correndo sob a ponte em uma direção ortogonal 
à estrada, nada conecta a coisa alguma. Em vez 
disso, ele simplesmente flui, sem começo nem 
fim, erodindo as margens em cada lado e ga-
nhando velocidade no meio (INGOLD, 2012, 
p. 40).

Para o que se está tecendo neste texto, entender tais 
conceitos se torna importante porque, diferentemente 
da aranha, os humanos não só sobrevivem no mundo 
no sentido biológico de preservação da espécie, mas 
também vivem socialmente como habitantes de mundos 
de relações que são transformados e recriados constan-
temente segundo interesses que extrapolam o puramen-
te biológico. A imagem da teia (ou malha, segundo In-
gold), portanto, se faz multidimensional e emerge como 
representação de sistemas de relações transversais no es-
paço-tempo, onde seus componentes se afetam a partir 
de contágios e reverberações-vibrações que se dão ao 
longo dos fios que vão sendo conformados, enquanto 
processos sem início nem fim.     

A outra inspiração trazida pelas aranhas-teias, que 
emerge do entendimento do(s) mundo(s) como com-
plexas relações entre humanos e não humanos e deles 
com as coisas, possibilitou a adoção dessa composição 
para aquilo que interessava aos intentos da tese. Esta 
última herda a mesma representação, enquanto imagem 
conceitual, que foi tomada anteriormente para o mundo 
enquanto intrincada teia-malha constituída por/pelo: 

17 Um indício quanto a essa assertiva é 
a rapidez com que o vírus causador da 
Covid-19 deixou o território chinês e se 
alastrou por todas as regiões do planeta, 
transformando radicalmente uma boa par-
te dos modos de viver de humanos e não 
humanos a partir de fins de 2019.
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• fios de vidas (INGOLD, 2012, p. 224) que se cru-
zam em múltiplas direções; 

• nós que emergem nos cruzamentos desses fios;

• ressonâncias, reverberações-vibrações afetando 
reciprocamente os seres-coisas imbricados nos fios; 

• encontros-relações-agenciamentos que se estabe-
lecem nos planos material (plano visível das matérias 
e das formas) e imaterial (plano invisível de fluxos-e-
nergias) que se implicam reciprocamente18; 

• perturbações aleatórias e imprevisíveis interferin-
do no equilíbrio dos sistemas no âmbito do grande 
sistema Terra, sistemas esses que estão constantemen-
te a buscar reequilíbrios; 

• possibilidades sempre latentes, como pontas 
soltas, para novas misturas, imbricamentos, agencia-
mentos entre os corpos; 

• diluição de dualismos como mente e corpo, 
natureza e cultura, sujeito e objeto, teoria e prática, 
dentre outros, tendo em vista que compõem um mes-
mo sistema e, nele, funcionam sempre juntos, sem as 
cisões que os saberes-fazeres hegemônicos, herança 
sobretudo da modernidade iluminista, ainda preser-
vam especialmente no ocidente capitalista;

• exercícios da atenção consciente na direção do 

sentir-pensar-agir (ver Elucidário, p. 384) sobre as 
profissões de arquiteta e urbanista e docente, e sobre 
as inúmeras possibilidades de invenção do novo no 
ato de exercê-los, cotidianamente, com engajamento. 

Aproximando essa tese-teia de abordagens agora 
mais filosóficas, podemos considerá-la como um recorte 
nas dinâmicas que são imanentes19 ao(s) mundo(s), mas 
permanecendo nelas a fim de possibilitar e facilitar a 
experimentação dos problemas exatamente onde eles 
ocorrem. Esse recorte foi conceituado pelos filósofos 
Gilles Deleuze e Félix Guattari como plano de imanên-
cia. A imagem poética trazida pelo filósofo Rodrigo Ge-
lamo (2009, p. 137) elucida bastante bem naquilo que 
consiste um plano de imanência:

Podemos tomar como exemplo os ribeiri-
nhos amazônicos que constroem redes dentro 
do rio para a criação dos peixes nativos da re-
gião. As redes funcionam de tal modo a conter 
os peixes na imensidão das águas. Esse tipo de 
cultivo desacelera o movimento dos peixes sem 
perder a produtividade do rio. Mantém os pei-
xes em seu lugar imanente, porém em uma ima-
nência desacelerada e recortada. Desse modo, 
não são os peixes que são imanentes ao rio, mas 
o rio – no seu devir – que se constitui em ima-
nência (rio e peixes e algas e...). 

O plano de imanência-tese – que também pode ser 
entendido como território existencial, domínio cognitivo 
ou plano de experiências (KASTRUP, 2015, p. 17) – é 
tomado como uma teia imaginária tecida por um sujeito 
aranha-pesquisadora juntamente com insetos-subjetivi-

18 (...) no visível há uma relação entre 
um eu e um ou vários outros ((...) não só 
humanos), unidades separáveis e indepen-
dentes; mas no invisível, o que há é uma 
textura (ontológica) que vai se fazendo dos 
fluxos que constituem nossa composição 
atual, conectando-se com outros fluxos, 
somando-se e esboçando outras composi-
ções. (ROLNIK, 1993, p. 2).

19 Dinâmicas que ocorrem sem a partici-
pação ou interferência de supostos entes 
externos, transcendentes, como Deus, por 
exemplo.
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dades-coisas (narrativas, textos, imagens, interlocutores, 
dentre outros). Estes se mostram direta ou indiretamen-
te envolvidos com o(s) problema(s) ali levantado(s), se 
emaranhando nos fios para mutuamente e sem intenções 
de domínio de um sobre o outro, se movimentarem, se 
manipularem, se tensionarem, se questionarem, se des-
fazerem, se refazerem, se comerem. Segundo Deleuze e 
Guattari, os agenciamentos desses elementos (aranha-in-
setos) constituem o que chamam de conceito(s), assim 
explicado(s) pelo também filósofo Silvio Gallo no docu-
mentário “Deleuze e a educação” (GALLO, s.d.)20: 

(...) conceito é esse ato de pensamento que 
reúne uma série de elementos que estavam 
predispostos, organiza esses elementos de uma 
determinada maneira e, tendo organizado esses 
elementos, nos permite fazer frente ao problema 
que nos mobilizava. Então o conceito não é uma 
resposta ao problema. O conceito é uma manei-
ra de organizar o pensamento para enfrentar o 
problema. A partir dos conceitos sim, nós pode-
mos construir respostas para os problemas.

A mesma matriz ontológica que entende o mundo 
como “teia”21 complexa de relações, afetações, transfor-
mações e composta por inúmeras outras, pauta também 
a tomada da tese como uma dessas teias, tese-teia, terri-
tório existencial que se transforma a partir de experiên-
cias, nesse caso em específico, aquelas didático-pedagó-
gica(s) no âmbito da AU. É nesse plano que foram sendo 
reunidos os elementos conceituais que, paulatinamente, 
vieram fortalecendo as pesquisas e estudos, elementos 
esses que, em movimentos recursivos de teceres e rete-
ceres, ancoragens22 e reancoragens de fios, alimentaram 

processos de ampliação da teia para que mais insetos-
-coisas-interlocutores pudessem nos fios se imbricar. 

Em agenciamentos com esses insetos, o corpo-pesqui-
sadora-professora-aranha promovia novas ampliações, 
permitindo-se experenciar situações a partir da manu-
tenção, da substituição ou da retomada de alguns dos 
suportes (para os fios) que foram emergindo no correr 
de um processo que, naturalmente, não cessa: se alimen-
tado por agenciamentos, a tendência é que continue se 
transformando por reverberações e contágios. 

Mais especificamente sobre meu corpo-aranha nes-
sa malha de relações, vim tecendo a tese-teia-território 
existencial enquanto me movimentava em seus fios, me 
agenciando ou não aos insetos-coisas-interlocutores, car-
tografando-os23 quando percepção e intuição me insti-
gavam nessa direção. Segui os desejos disparados por 
esses atravessamentos, resultantes de encontros alegres e 
tristes; experimentei o fortalecimento da potência criati-
va nos diversos momentos em que nutri vigor nesse pro-
cesso de construção, mas também a senti enfraquecer 
nos períodos de desvigor. Enfim, tentei me aproximar 
um tantinho que fosse do comportamento aranha que 
Deleuze (1975) atribuiu ao escritor Marcel Proust. 

 
Gilles Deleuze. – (...). Cada vez que existe 

crença, isso quer dizer que há recepção de um 
sinal e reação a esse sinal. Nesse sentido, a ara-
nha crê, mas ela crê apenas nas vibrações de sua 
teia. O sinal é que faz a teia vibrar. Enquanto 
a mosca não estiver na teia, a aranha não crê 
de modo nenhum na existência da mosca. Ela 
não acredita. Ela não crê nas moscas. Em con-
trapartida, ela crê em todo movimento da teia, 
por minúsculo que seja, e crê nele como numa 

20 Vídeo “Deleuze e a educação”: Trecho 
disponível entre os minutos 6:59 e 7:28. 

21 Também aqui se pode depreender 
a compreensão de mundo como “ma-
lha” conforme a visão de Tim Ingold; ou 
“rede” segundo a concepção Humberto 
Maturana e Francisco Varela. O antropó-
logo Bruno Latour também trabalha com 
o conceito de rede, mas não foi possível 
estudá-lo para esse trabalho. 

22 O verbo ancorar é aqui usado como 
figura de linguagem: da mesma maneira 
que toda teia precisa de elementos mate-
riais que sirvam de suporte para os fios 
que irão estruturá-la, a tese também conta 
com certos elementos estruturantes que, 
por conta da própria metodologia adota-
da, foram sendo substituídos por outros 
e, mesmo, retomados os anteriores du-
rante o processo, a fim de dar liberdade 
aos movimentos de tecitura em função dos 
agenciamentos e acontecimentos no espa-
ço-tempo.     

23 Ver nota 30, página 48.
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mosca. Mesmo que seja outra coisa.

Mesmo interlocutor. – Dito de outro modo, 
um objeto não existe a não ser tomado na teia…

Gilles Deleuze. – …A não ser que emita um 
sinal que faz a teia mexer, que faz com que ela 
se mexa no estado em que se encontra naquele 
momento. Porque é uma teia que se faz, que se 
constrói, como com as aranhas, e que não espe-
ra estar toda pronta para que hajam presas. A 
única crença de Proust é a crença numa presa, 
ou seja, naquilo que faz a teia mexer.

E os tais movimentos mencionados são os meus em 
devir aranha-pesquisadora-professora em agenciamento 
com os dos professores e estudantes de AU, em devir 
insetos e, às vezes, também como aranhas. Ou seja, mo-
vimentos que não foram coreografados por esse corpo-
-aranha enquanto um sujeito “eu”, mas por ela enquan-
to sujeito da experiência, subjetividade atravessada por 
muitas outras, aberta a agenciamentos, produzida a par-
tir e produzindo ressonâncias na teia e (re)agindo a elas: 
aproximações, afastamentos, ingestões, ruminações, 
regurgitações, indiferenças, dentre outras perspectivas. 
Recognições, mas também invenções do novo.

É importante destacar que esse “novo” não é o tipo 
“tábula rasa” que ainda faz parte dos discursos de tantos 
arquitetos e de tantos professores de AU, mas aquele 
que se faz no tempo – o passado, enquanto extratos his-
tóricos incorporados a serem tensionados no presente; 
e o devir, enquanto múltiplas e heterogêneas possibili-
dades no presente – e difere de si próprio, mesmo que 
emergindo da repetição: “Repetir repetir - até ficar dife-
rente” (BARROS, 2016). 

A tese-teia e seus desdobramentos didático-pedagógi-

cos constitui-se um novo que se pretendeu efetivamente 
inventado, e não um comprado em lojas da Times Squa-
re-NY/EUA. 
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tese-teia e outros movimentos

Apesar de terem sido inúmeros os 
exercícios de escrita24 para se chegar a 
essa composição formal de tese aqui 
apresentada, a pergunta-argumento 
que permeou e foi mantida por todo 
o processo foi aquela que sempre se 
mostrou como uma das principais 
disparadoras para a tecitura: nas gra-
duações de AU, como têm sido os 
movimentos do aprender e do trans-
formar-se dos corpos-estudantes e dos 
corpos-professores a partir das experi-
ências que fazem? 

No início, hoje percebo, para esse contexto que me interessava, já trazia pronta uma concepção de experiências 
em que valorizava efetivamente aquelas feitas a partir de imersões no mundo “vivido”. Pautada no que entendia como 
carência desse tipo específico de experiências, constatação bastante empírica à época, estudantes e professores esta-
riam, sob essa perspectiva, sofrendo, no final das contas, de uma “falta de mundo”. Ou seja, haveria uma distância 
exagerada entre estes que me pareciam ser dois polos distintos: de um lado, estudantes, professores, aulas, salas de 
aula; de outro, outras vidas, outros modos de entender e habitar o mundo, outras realidades. 

Tensionar o ensino-aprendizagem da AU emergiu como problema a partir daí: entender de que maneiras as 

24   Enquanto teceres e reteceres a 
teia, ancoragens e reancoragens de fios.
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experiências, mas também a falta delas, poderiam in-
terferir, implicar os corpos-aprendizes (inclusive o meu) 
em seus processos do aprender, do (auto)transformar-se 
e do (auto)criar-se no âmbito de suas formações como 
arquitetos e urbanistas nas graduações. 

Cheguei àquela interpretação de “falta de mundo”, 
que permaneceu como convicção por bastante tempo, 
observando as (re)ações e comportamentos dos estudan-
tes quando conversávamos sobre cotidianos nos encon-
tros realizados em salas de aula e/ou em outros espaços 
que não os do campus universitário (onde podíamos nos 
misturar a outras gentes e ambientes). Ou, ainda, quan-
do os ouvia explicando suas justificativas e propostas 
para algum exercício de projeto de AU no qual estives-
sem trabalhando, a fim de atenderem a algum compo-
nente curricular.  

Também se somou a essa que se constituiu certeza 
duradoura, aquilo que pude apreender, tomando como 
foco os professores, a partir:

• de auto-observações e da observação de meus 
colegas em relação às metodologias didáticas que 
usávamos nos componentes pelos quais éramos res-
ponsáveis;
 
• da frequência com que promovíamos encontros-
-aulas com os estudantes em lugares extra salas de 
aula, bem como os objetivos e as dinâmicas para eles 
pensados;

• da facilidade, ou não, com que conseguíamos ser 
flexíveis ao ponto de deixarmos acontecimentos do 
tempo presente – que preservam as regularidades do 

passado, mas também as expõem a desestabilizações 
ao se inclinarem em direção à instabilidade do futuro 
(KASTRUP, 1998) – tensionarem e criarem rupturas 
na programação dos componentes curriculares;

• da observação de nossas reações às imprevisibi-
lidades acima apontadas.       

Acredito que me apeguei a esse entendimento por-
que foi assim que incorporei25, a partir do quinto perío-
do de minha graduação, muito do que passei a atribuir 
como imprescindível à profissão arquiteto e urbanista: 
estar nas ruas; estabelecer relações com outros corpos; 
conversar com desconhecidos; perambular sem destino 
e tempo pré-definidos; perceber e sentir os cheiros, os 
sons, a temperatura dos lugares em diversos momentos 
do dia; participar ativamente de diversas e diferentes re-
alidades. Muito pela carência de saberes filosófico-peda-
gógicos em minha formação, isso que estava incorpora-
do emergiu como opção prioritária do sentir-pensar-agir 
a AU e o ensino-aprendizagem da AU quando trazido 
para a tese. 

Hoje compreendo que a vinculação da potência das 
experiências àquelas apenas feitas em espaços outros 
que não os das salas de aula acabava por diluir muito do 
que possibilita tal potência: afetações a signos no espaço-
-tempo, agenciamentos, imprevisibilidades, espanto. Isso 
porque, de acordo com o que propõe Larrosa (2017a), 
as experiências não têm tempo nem lugares previamen-
te planejados para ocorrerem. Elas ocupam a posição de 
mediadoras de processos cognitivos – ou seja, de proces-
sos do aprender – a partir de capacidades corpóreas (in-
teligências, memória, percepção, sensações, emoções) 

25 Incorporar, nesse contexto, conside-
rado como um tomar parte do próprio 
corpo aquilo que está “fora” dele, mas que 
somos capazes de colocar ao nosso alcance 
(LARROSA, 2017b, p. 139). Constituem 
processos que tomam memórias, habilida-
des e saberes – inteligências cognitivas de 
longa duração – efetivamente se integran-
do aos corpos como conhecimento prático 
ou conhecimento tácito (SENNETT, 2020, 
p. 62; ANTUNES, 2017, p. 95) ou, ainda, 
“aprendizagem incorporada” (VARELA 
et al.,1991, p. 56). Esta acontece quando 
o corpo entra em consonância, em “aco-
plamento” com aquilo que lhe acompa-
nha no exercício de quaisquer atividades, 
como explicam Gurgel e Kastrup (2017, p. 
4): “Um aprendiz do instrumento irá, em 
princípio, comandar seus movimentos com 
a mente de acordo com regras que indi-
cam as posições dos dedos. Nesse momen-
to, suas ações são mediadas pela represen-
tação. Com a prática, o aprendiz diminui a 
distância entre a intenção de realizar um 
movimento e a ação propriamente dita: to-
car flauta deixa de ser mental ou físico, e 
passa a envolver uma unidade mente-cor-
po. Em outras palavras, o aprendiz passa 
a estar em acoplamento direto com o ins-
trumento”. Há, porém, um outro sentido 
para “incorporar”, pautado em conceito 
de Monique Marques, que está elucidado 
na página 369.



  
  

 4
8 

 P
ar

te
 I 

- 
No

va
s 

sIt
ua

çõ
es

em seus movimentos e afetações no e com o 
ambiente, qualquer que seja ele26. 

Amparado por referências de diversas 
áreas do conhecimento, foi esse entendimen-
to mais amplo de experiência e sua vincula-
ção à atenção ao corpo27 que possibilitaram 
o amadurecimento daquela pergunta-argu-
mento do projeto de tese28 e seu desdobra-
mento no que considerei ter sido o ponto 
de inflexão dos rumos da tese-teia, como se 
verá adiante. A partir daí, o traçado desse 
recorte a ser trabalhado e a procura pelas 
mais potentes maneiras de construir plausí-
veis direções de tecitura se tornaram menos 
nebulosas.  

Nesse sentido, o caminho metodológico 
escolhido foi aquele conceituado e difundido 
por autores como a psicóloga Virgínia Kas-
trup, chamado por eles de pesquisa-interven-
ção. De maneira bem objetiva, pois algumas 
de suas particularidades serão aprofundadas 
mais à frente (página 55), a pesquisa-inter-
venção consiste no privilégio do fazer-saber 
em detrimento daquilo com que tão intima-
mente estamos acostumados enquanto méto-
do, que é o saber-fazer. Em resumo, trata-se 
de coemergências do fazer e do aprender-
-conhecer que vão se dando por afetações 
e implicâncias recíprocas na construção das 
pesquisas. 

Os movimentos bastante livres proporcio-
nados por esse caminho metodológico pro-
curaram, então, atender aos três objetivos 

traçados para a tese-teia que estão diretamen-
te relacionados a saberes e habilidades dos 
corpos:

I. Aprender a desaprender e a aprender 
infinitas outras vezes. Aprender a (1) am-
pliar as oportunidades de fazer29 experi-
ências no(s) mundo(s); a (2) preparar o 
corpo estimulando sentidos, emoções, 
mas, principalmente, sensações (intuição); 
a (3) preservar aberturas, enquanto subje-
tividade, a agenciamentos em devir; a (4) 
apreender o(s) mundo(s), aprimorar habi-
lidades e incorporar saberes pela atenção 
consciente e dedicada/engajada; a (5) sen-
tir-pensar-agir de maneiras emancipada e 
autônoma; a (6) promover investigações; 
(7) a problematizar o(s) mundo(s);  

II. Investigar cartograficamente30 ex-
periências vividas no âmbito do ensi-
no-aprendizagem de AU nas graduações 
como processo disparador para novas 
experiências e novos aprenderes, nessa e 
em outras direções, bem como para a sua 
problematização;

III. Problematizar o ensino-aprendiza-
gem de AU nas graduações a partir do 
foco em uma cognição encarnada, inscrita 
nos corpos-estudantes e corpos-professo-
res que possibilitam seu formar e transfor-
mar advindos das experiências sensíveis 

26 A realidade inesperada criada pela pandemia da Covid-19 nos ambien-
tes educacionais brasileiros é exemplo de perturbação que tirou professores 
e estudantes de lugares comuns, levando-os a ampliar domínios cognitivos 
no sentido de, em agenciamento com diversos recursos tecnológicos, prin-
cipalmente, terem condições de retomada do ensino de maneira remota 
emergencial. A invenção, no sentido usado nessa tese de invenção de pro-
blemas antes da busca por soluções, não poderia estar melhor exempli-
ficada se não no âmbito dessa realidade. Não há ou há poucas respostas 
prontas a serem buscadas para uso imediato visando qualquer ação nesse 
momento. Pelo contrário, os movimentos têm sido realizados para a pro-
blematização do presente, para a invenção de perguntas para as quais serão 
ainda buscadas soluções. Apesar de o futuro estar sendo experenciando em 
sua imprevisibilidade, ao mesmo tempo os corpos humanos, muitos deles 
conscientemente, estão se colocando abertos para o devir da cognição que 
traz consigo a possibilidade de adaptações (não no sentido de uma resposta 
passiva, mas de uma busca ativa) a novos territórios existenciais.     

27 Corpo enquanto lugar da experiência e intercessor nos movimentos do 
aprender.

28 Como explicitado no final do primeiro parágrafo do texto que inicia 
essa seção, a pergunta é: “nas graduações de AU, como tem sido os movi-
mentos do aprender e do transformar-se dos corpos-estudantes e dos cor-
pos-professores a partir das experiências que fazem?”

29 Larrosa reforça o que o filósofo Martin Heidegger traz em seu texto 
“Do caminho da linguagem” de que experiências, numa perspectiva re-
flexiva, são feitas e não vividas, o que não quer dizer que, ao usar esse 
verbo fazer, tenhamos qualquer tipo de controle sobre sua ocorrência. Diz 
o filósofo alemão: “(...) Quando falamos em ‘fazer’ significa aqui: sofrer, 
padecer, tomar o que nos alcança receptivamente, aceitar, à medida que nos 
submetemos a algo. Fazer uma experiência quer dizer, portanto, deixar-nos 
abordar em nós próprios pelo que nos interpela, entrando e submetendo-
-nos a isso. Podemos ser assim transformados por tais experiências, de um 
dia para o outro ou no transcurso do tempo” (HEIDEGGER, 1987, p. 143 
apud LARROSA, 2017a, p. 27). Giorgio Agamben (2005, p. 32-33) ratifica o 
uso do “fazer”, enquanto ação despretensiosa do sujeito da experiência, ao 
colocá-lo em relação com o “ter” experiência, verbo que estaria intimamen-
te ligado à racionalidade atrelada ao cogito cartesiano no sentido da captura 
da experiência enquanto algo passível de ser dominado e para o qual seria 
possível traçar previamente objetivos, inclusive quanto à construção de cer-
tos conhecimentos.  

30 O sentido de cartografia aqui adotado é aquele em que, a partir de 
acoplamentos com o meio, aberto esteticamente e atento conscientemente a 
acontecimentos insurgidos nesse meio por agenciamentos em devir, sujeito 
e mundo são criados por afetações recíprocas. O cartógrafo, que emerge 
das práticas e das problematizações do mundo, sente, pensa e age ao mes-
mo tempo, assim como não promove a separações como natureza e cultura, 
teoria e prática, dentro outros. Tudo isso junto é potência disparadora de 
experiências e fortalecimento formativo, tendo em vista que possibilita aos 
sujeitos a incorporação de saberes e aprimoramento de habilidades, inclu-
sive para processos inventivos no espaço-tempo.
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que se permitirem fazer no(s) mundo(s)31 e dos sabe-
res que daí forem incorporados. 

Muitos dos movimentos realizados na tese-teia tendo 
como foco estes objetivos se pautaram no tensionamen-
to de seis experiências: cinco delas, chamadas de fios-
-pistas32, narradas na segunda parte (Abertura Estética) 
(páginas 95 a 204) – e outra, narrada na terceira par-
te (Ações Inventivas) (páginas 244 a 276), resultado de 
uma composição de experimentos didático-pedagógicos 
e das (re)ações dos estudantes a elas. 

Os cinco fios-pistas se constituíram como focos de 
pesquisa, através de revisitas e ressignificações, a par-
tir dos quais emergiu boa parte das problematizações 
apontadas e desenvolvidas no decorrer da tese, incluin-
do aí as bases para a criação da Pesquisa de Campo. 
Três delas – fios-pistas 1, 2 e 4 – foram mantidas desde 
o projeto de tese submetido ao processo seletivo do Pro-
grama de Pós-graduação em AU da Universidade Fede-
ral da Bahia – PPG-AU-UFBA, porque me pareceram 
momentos que poderiam impulsionar sentir-pensar-agir 
importantes também sobre os rumos que tinha toma-
do minha trajetória docente a partir de 2014. Para além 
desse trio de experiências pautadas em meu lugar de 
fala como professora – ou seja, sob o ponto de vista 
do ensino –, resolvi expandir essa “aventura de contar-
-me”33 para dois outros momentos importantes em meu 
processo de formação: um ocorrido quando ainda era 
aluna de graduação em AU na UFJF (fio-pista 3); e outro 
relacionado à Pesquisa de Campo que começou a ser 
pensada em fins do ano de 2018 e realizada no decorrer 
de 2019 (fio-pista 5).

Sobre o conjunto de experimentos didático-pedagó-

gicos que compõem a terceira parte, por sua vez, este 
consiste na praxis34, na apresentação dos desdobramen-
tos advindos da tese-teia junto aos componentes curricu-
lares Fundamentos de Arquitetura e Urbanismo, Histó-
ria e Teoria da Arquitetura e Urbanismo 7 e Projeto de 
Arquitetura e Urbanismo 735. 

Em resumo:

• fio-pistas 1, 2 e 4: experiências feitas por mim 
enquanto professora, juntamente com estudantes de 
diversos períodos do curso de AU da FAU-UFJF (an-
teriormente a 2016); 

• fio-pista 3: experiência feita por mim enquanto 
estudante de graduação do curso de AU da UFJF 
(entre 1994 a 1999);

• fio-pista 5: experiência feita por mim, juntamen-
te com professores de AU de quatro cursos/escolas 
de Minas Gerais, no âmbito da Pesquisa de Campo 
(2019); 

• Ações inventivas: a partir de experimentos didá-
tico-pedagógicos, experiências feitas por mim e por 
estudantes de primeiro, quinto, sexto e sétimo perí-
odos do curso de AU da FAU-UFJF, abarcando o 
que pudemos desenvolver juntos, nos componentes 
mencionados, entre agosto de 2020 e março de 2021. 

Trazer para a tese parte da minha história através das 
situações contadas nos fios-pistas não foi algo fácil. Mas, 
ao mesmo tempo, não fazia sentido não considerar mi-

31 Mundo nesse momento considerado 
como FAU-UFJF, mais precisamente pe-
los componentes curriculares Fundamen-
tos de Arquitetura e Urbanismo, História 
e Teoria da Arquitetura e Urbanismo 7 e 
Projeto de Arquitetura e Urbanismo 7.

32 Pistas cuja referência foi roubada do 
livro “Cartografia Sentimental” da psica-
nalista Suely Rolnik (2016) como também 
dos dois volumes do livro “Pistas do méto-
do da cartografia” organizados pelos psi-
cólogos Virginia Kastrup, Eduardo Passos, 
Liliana da Escócia e Silvia Tedesco (2015 e 
2016, respectivamente primeiro e segundo 
volumes).

33 Uso “aventura de contar-me” como 
roubo do livro da historiadora Margareth 
Rago, “A aventura  de contar-se: Feminis-
mos, Escrita de si e Invenções da Subjeti-
vidade” (RAGO, 2013), entendendo roubo 
a partir de Gilles Deleuze (1996, p. 17): 
“Roubar é o contrário de plagiar, de co-
piar, de imitar ou de fazer como” na medi-
da em que o que for apropriado de outro, 
o seja de maneira criativa, transformado 
para os contextos que criamos. 

34 Sob o ponto de vista da tríade aristoté-
lica em seu sentido marxista: teoria pura, 
práxis e poiesis.

35 Abordar procedimentos didático-peda-
gógicos como estes do último tópico, de-
senvolvidos a partir de lastros teórico-prá-
ticos tecidos na e para a tese-teia, não fazia 
parte do seu recorte inicial e, portanto, 
não previstos nos primeiros objetivos que 
para ela foram traçados. No entanto, pela 
(1) flexibilização que a própria metodo-
logia de pesquisa – pesquisa-intervenção 
– possibilita para que mudanças de rumo 
ocorram em processos já em andamento; 
pelos (2) sentidos agregados ao que antes 
eram apenas exercícios abstratos de pen-
samento quando ainda parte apenas do 
território-tese; e, principalmente, pela (3) 
potência notada no que foi desenvolvido 
pelos estudantes como (re)ações ativas 
àquilo que lhes foi proposto por mim no 
âmbito dos componentes que cursaram, 
considerou-se ser inestimável e injustifi-
cável perda não trazer também os relatos 
dessas experiências para compor a tese. 
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nhas percepções e sensações construídas exatamente no 
contexto educacional que queria problematizar, ainda 
mais porque foram elas que muito contribuíram para a 
própria decisão de finalmente iniciar o doutorado. 

Desde aproximadamente meados de 2013, uma 
das coisas que passou a me incomodar seriamente foi 
perceber, por vários motivos, que minha formação es-
tava bem aquém do que aquela que entendia me ser 
importante. Minha história de vida contribui para essa 
carência. Mesmo com todo o apoio e financiamento que 
tive para estudar, não fazia parte de meu cotidiano fa-
miliar exercitar, em casa, os conteúdos e leituras que 
eu e meus irmãos fazíamos para atender à escola, nem 
conversar e pensar criticamente sobre os acontecimen-
tos do(s) mundo(s). Numa rotina que separava proposi-
talmente crianças e adultos, os assuntos eram limitados: 
eu e meus irmãos pouco opinávamos nas decisões corri-
queiras, sendo incluídos apenas naquelas que tratavam 
de planejamentos financeiros da família. 

Essa limitação de conversas cotidianas, somada à 
timidez, interferiu consistentemente na maneira como 
conduzi minha graduação e, mesmo, no exercício pro-
fissional como arquiteta e urbanista. Este último esteve 
muito focado em atuações técnico-práticas da conserva-
ção e da restauração de edifícios e conjuntos histórico-
-culturais, foco esse que permaneceu e, de certa manei-
ra, definiu o caráter dos componentes curriculares pelos 
quais fui responsável na FAU-UFJF até 2016: aqueles 
que abordavam a preservação do patrimônio cultural. 

Exponho essas questões não para justificar muitas das 
carências que ainda me prejudicam em certos trabalhos 
que faço ou que planejo fazer. São para cá trazidas para 
ratificar alguns pontos que, se já não pincelados ante-

riormente, atravessam o tempo todo essas elucubrações 
e os motivos pelos quais estão sendo desenvolvidas. 

Estão relacionadas aos prejuízos de ordem cogniti-
vo-intelectual que acompanham a negligência, instituída 
histórica e socialmente, de não se tomar cada apren-
diz como singularidade36 que carrega consigo, em seu 
próprio corpo, as marcas, as memórias, os hábitos e os 
saberes construídos a partir das relações que estabelece 
com outros corpos, bem como a partir das experiências 
que fez e faz no(s) mundo(s). 

Ao se pensar em educação37, em especial aquele tipo 
que valoriza a empatia, a diferença, a resiliência, os sen-
tidos próprios, a autonomia e a emancipação, homoge-
neizar a aprendizagem dos estudantes-singularidades38 
através de métodos pedagógicos que desconsideram 
seus contextos de vida e os saberes que carregam con-
sigo é submetê-los a práticas de submissão, opressão e 
“embrutecimento” (RANCIÈRE, 2013). Tais práticas di-
ficultam seu crescimento intelectual e crítico, além de 
prejudicar o desenvolvimento cognitivo, motor e sen-
sível, bem como o fortalecimento da autoestima e da 
autoconfiança, interferindo diretamente em sua capaci-
dade de escolhas e tomada consciente – emancipada e 
autônoma – de decisões. 

Se o aprendiz não é estimulado, desde o mais cedo 
possível, a se exercitar na emancipação e na autonomia 
(FREIRE, 1997; 2005; RANCIÈRE, 2013), na medida 
em que o tempo passa, principalmente se ele não se der 
conta disso, vai ficando mais difícil, mesmo que incons-
cientemente, que não replique em sua atuação profissio-
nal os mesmos padrões de reflexão e ação que o acom-
panharam em seus processos formais de aprendizagem. 
E nós, professores (assim como os pais, os irmãos, os 

36 Larrosa (2017a, p. 68) distancia as sin-
gularidades da lógica, da produção homo-
geneizante herdada da modernidade, pois 
ressalta que nelas não há ciência, mas pai-
xão. Se formam e se transformam a partir 
de afetações no mundo, das relações que 
estabelecem com os seres e coisas do mun-
do perturbando-os e se deixando pertur-
bar por eles, o que ocorre a partir de movi-
mentos chamados por Foucault de dobras. 

37 Concebemos o conceito de educação 
como mais amplo que o de ensino, inclu-
sive englobando-o.

38 Trazendo para os contextos de atuação 
dos arquitetos e urbanistas, considerar as 
diferenças nos modos de sobreviver e viver 
dos habitantes, enquanto singularidades, 
dos lugares.
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colegas, dentre outros), nos configurando como inter-
cessores nesses processos, teremos certamente influên-
cia nesse aspecto das vidas dos aprendizes. Como diz 
Rolnik (1993, p. 13),

(...) para suscitar este aprendiz/criador no alu-
no, o professor tem que estar podendo suscitá-
-lo em si mesmo e isto depende dele ir sempre 
desfazendo sua condição de escravo de um eu, 
para ir conquistando a possibilidade de se dei-
xar conduzir pelas marcas. E isto é um aprendi-
zado infinito e que, além do mais, não evolui em 
linha reta: oscila, às vezes entra em estagnação, 
podendo até andar para trás; outras vezes, ao 
contrário, nos surpreende com grandes saltos 
que parecem vir do nada, mas que são o efeito 
de movimentos que se operam em silêncio sem 
que nos demos conta. De qualquer modo, quan-
to mais este aprendizado está sendo possível 
para o professor, mais ele consegue autorizá-lo 
e suscitá-lo no aluno - e, sem dúvida, também 
mais prazeroso e gratificante se torna, para o 
professor, exercer este ofício. 

Se educados no convívio com sentir-pensar-agir 
emancipados, autônomos, ativos, sensíveis, criativos, 
amorosos, dotados de responsabilidade sociopolítico-e-
cológica e ética, essas características também serão in-
corporadas certamente em práticas profissionais. Caso a 
formação do aprendiz, por qualquer motivo, não tenha 
podido contar com algumas dessas, com todas ou com 
outras paixões, certamente será bem mais doloroso e 
prolongado o tempo para desenvolvê-las, caso seja esse 
um de seus pulsos desejantes. 

Por mais que o presente discurso possa parecer bas-
tante voltado para o exercício da docência, e não deixa 
de ser, pois é desse lugar que com mais força falo, tam-
bém está intimamente relacionado à atuação cotidiana 
de arquitetos e urbanistas, porque se espera, dentre tan-
tas outras coisas, que tais profissionais também: 

• sejam capazes de inventarem e de se (re)inven-
tarem a cada trabalho (projeto, planejamento, obra, 
entre outros aspectos), se deixando abertos (esteti-
camente) para se (auto)produzirem subjetivamente, 
sempre aprendendo nesses e com esses movimentos;

• lancem mão de recursos metodológicos – incluin-
do nesses capacidades cognitivas de condução corpó-
rea que potencializem a atenção, a concentração, a 
percepção e as sensações – quando praticam o que 
estou chamando de “apreensão cognitivo-inventiva” 
do espaço (o que estaria bem próximo de exercícios 
que se faz para a elaboração de diagnósticos na AU). 
O aprimoramento dessa que seria uma habilidade é 
pensada no sentido de poder ampliar o espectro de 
possibilidades de propostas de projetos em função do 
aprofundamento do conhecimento dos lugares a par-
tir de sua multiplicidade e heterogeneidade, colocan-
do em xeque predefinições e pensamentos e ações 
que homogeneízam, estereotipam e colonializam os 
modos de viver e as diferenças de outros seres; 

Manter em movimento constante de ampliações e/
ou transformações o território existencial e, no mesmo 
passo, nós mesmos enquanto subjetividades, me parece 
ser possibilidade para a criação crítica de desvios dessas 
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homogeneizações que muito se pautam na perpetuação 
de repetições e de modelos. 

O incômodo com as lacunas em minha formação 
muito vinha do pensar que não podia contar com um 
lastro de conhecimentos suficiente naquele momento 
para me permitir esses desvios do status quo – de um 
“mais do mesmo” – no sentido de atender às minhas 
expectativas como professora, pesquisadora e arquiteta 
e urbanista. A impressão que me dominava era a de que 
não tinha incorporado saberes suficientes ou, mesmo, 
saberes “adequados”, e de que minhas habilidades39 não 
estariam dando conta daquilo para o que eram deman-
dadas.

Por isso, uma das intenções dessa tese, como revela 
um de seus objetivos, foi mesmo o de aprender uma sé-
rie de movimentos, principalmente aprender a aprender 
a me constituir outras, aprender saberes e habilidades 
novos, aprender a correlacioná-los entre si e com os já 
incorporados a serem investigados, enfim, me inventar/
problematizar e inventar/problematizar o(s) mundo(s). 
E o doutorado me abriu possibilidades para viabilizar 
esse intento me aproximando não só da Filosofia, que 
sempre me foi algo muito caro tanto quanto distante40, 
mas também da Sociologia, da Antropologia, Biologia, 
Psicologia, Psicanálise, Física, Pedagogia, dentre outros 
campos41 do conhecimento.

 Os estudos amparados por esse conjunto de re-
ferências propiciaram a conformação do ponto de in-
flexão dos rumos da tese. Enquanto ainda pautada por 
suposições empíricas a que já me referi anteriormente, 
o que se apresentava como disparador para os estudos 
e pesquisas visando o desenvolvimento da tese se con-
centrava “fora” dos sujeitos, no máximo os implicando 

(1) numa falta de exercícios da atenção dificultando a 
incorporação de saberes; (2) na carência de imersões 
corpóreas no(s) mundo(s) para fazerem experiências; e 
(3) na sua entrega acrítica ao uso de aparatos tecnológi-
cos.  

A partir do momento em que passei a tensionar es-
sas e outras situações, literalmente entendi ser necessá-
rio um passo atrás. Me deparei com a premência de 
me concentrar não no que aprendem, mas em como os 
corpos aprendem – o meu, inclusive – e nas maneiras 
às quais podem recorrer para aprender, o que envolve 
considerar e exercitar percepções, sensações (intuição), 
emoções, memória e outras capacidades, mas também 
o que ocorre no “dentro” desses corpos – ex-postos ou, 
mesmo, fechados em si mesmos – ao se relacionarem 
com o(s) mundo(s). 

E essas condições dos corpos reverberando nos pro-
cessos de aprendizagem, inevitavelmente, implicam nas 
potências que cada aprendiz fortalece em si quando pas-
sa a assumir a construção consciente de sua formação, 
entendendo-se essa última, já num lugar epistemológico 
outro, como “acesso a um plano coletivo de forças em 
meio ao mundo” (POZZANA, 2014, p. 54) que emerge 
como

 
(...) um itinerário de desprendimento de si 

mesmos como indivíduos pessoais com formas 
solidificadas de consciência, e um itinerário tam-
bém de despojamento de sua cultura enquanto 
regra convencional de percepção; um itinerário, 
poderíamos dizer, tanto de desfazimento do eu 
quanto de abertura do mundo, cujo resultado 
poderia ajudar-nos a começar a entender que 
história é essa de criança de espírito42: “O vazio 

39 Nestes termos, entendo habilidade em 
consonância com o que diz Sennett (2020, 
p. 19): no âmbito do artesanal, designan-
do um impulso humano básico e constan-
te para se fazer um trabalho bem feito a 
partir de padrões objetivos que estão cen-
trados nas coisas mesmas e nas relações 
– ou acoplamentos – estabelecidas com o 
ambiente. Para arquitetos e urbanistas, por 
exemplo, tomo como habilidade relevante, 
como já explicitado, aquela relativa a imer-
sões corpóreas que lhes possibilite conhe-
cer, perceber e sentir os diferentes espaços 
e as dinâmicas de apropriação pela diversi-
dade de grupos sociais.

40 Em nenhum momento de minha edu-
cação formal tive contato com estudos de 
filosofia.

41 É importante ressaltar que foi durante 
as pesquisas para o desenvolvimento da 
tese-teia que fui atravessada por autores e 
textos que seguem premissas descoloniais 
e feministas. As influências com o que me 
foi possível estar em contato em relação a 
essas referências habitam essas páginas so-
bretudo através de meus modos de expres-
são, não tendo sido possível sua presença 
com a consistência que gostaria se pensa-
da, proporcionalmente, a adoção de refe-
rências brancas, europeias e masculinas.       

42 Digressões de Jorge Larrosa com base 
no texto “História do lápis” de Peter Han-
dke (1991, p. 195 apud LARROSA, 2017b, 
p. 64).
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dentro de mim, e diante de minha sincerida-
de: ou seja, finalmente estou vazio, e tudo está 
aberto diante de mim, com suas cores e formas, 
em sua multiplicidade e sua unidade, em seu 
tempo, que agora se converteu também no meu 
(LARROSA, 2017b, p. 64).   

Nesse sentido, prossegue o mesmo autor:

Porque aí, na formação, a questão não é 
aprender algo. A questão não é que, a princípio, 
não saibamos algo e, no final, já o saibamos. Não 
se trata de uma relação exterior com aquilo que 
se aprende, na qual o aprender deixa o sujeito 
imodificado. Aí se trata mais de se constituir de 
uma determinada maneira. De uma experiência 
em que alguém, a princípio, era de uma manei-
ra, ou não era nada, pura indeterminação, e, ao 
final, converteu-se em outra coisa. Trata-se de 
uma relação interior com a matéria de estudo, 
de uma experiência com a matéria de estudo, 
na qual o aprender forma ou transforma o sujei-
to (LARROSA, 2017b, p. 66).

Tomar essa compreensão de intrínseca relação entre 
formação e exercícios conscientes do corpo acabam por 
abrir possibilidades para que cada aprendiz construa e 
potencialize sentidos próprios para o que faz no(s) mun-
do(s), incluindo aí ele mesmo enquanto (auto)produção 
subjetiva. Esse é campo fértil, até porque prescinde de-
les, para exercícios sensíveis dos corpos – os corpos vi-
bráteis de Suely Rolnik (2016, p. 12; 2018, p. 54; 2003) 
– que acabam colocando nesse mesmo registro do sensí-
vel também os saberes. Ali, eles – os saberes – adquirem 

a conotação dada por Duarte Jr. (2006, p. 12 - p. 25): 
aqueles diretos, anteriores “às representações simbólicas 
que permitem os nossos processos de raciocínio e re-
flexão” – ao que acrescento também as ações – muito 
abertos para o cotidiano, para os estímulos mais corri-
queiros e imprevisíveis. 

Novamente colocando meu corpo-pesquisadora-pro-
fessora-aranha como um dos experimentos poéticos43 
na/da própria experiência tese, pus-me a tentar aprender 
esses exercícios sensíveis na teia (território existencial) 
enquanto a tecia. Fiz isso amparada pela ideia de sujeito 
da experiência de Larrosa (2017a, p. 26): aquele que se 
ex-põe, que se aventura pelo indeterminado, pelo peri-
goso, pelo estranho. Não se contenta com a busca ape-
nas por respostas – especialmente pelas prontas –, pois 
aprecia ser perturbado, afetado pelo que não conhece 
e não explica de pronto. Nesse sentido, a partir daqui, 
ao usar esse termo “sujeito”, estarei me referindo ao su-
jeito da experiência, aquele que está sempre disposto e 
ex-posto, subjetividade aberta a (auto)criações a cada 
agenciamento em devir. Para me referir ao sujeito da 
modernidade usarei o termo indivíduo44.  

O sujeito (da experiência) é aquele que se coloca 
conscientemente partícipe direto das dinâmicas do(s) 
mundo(s) vivido(s), se imbricando com as coisas e cor-
pos (humanos e não humanos) que nele habitam, se 
deixando afetar e afetando, se deixando transformar e 
transformando, permitindo fluir em seu corpo sensações 
e emoções além de percepções, reconhecendo e fazen-
do valer as marcas que as relações, os atravessamentos, 
os agenciamentos e os aprenderes vão nele imprimindo. 
A esse respeito, Larrosa (2017a, p.26) complementa:

43 Poético no sentido de poiesis enquanto 
impulsos criativos de um fazer sensível ca-
paz de provocar autotransformações (au-
tocriações) e transformações no meio onde 
se está.

44 Na modernidade, principalmente por 
influência do Cogito cartesiano (Penso: logo 
existo), os sujeitos foram localizados no re-
gime do “eu”, onde fixar uma identidade 
como verdade única e imutável, a partir da 
ação de forças externas incorporadas por 
seus corpos (como num movimento de in-
flexão desse fora) e mantidas e defendidas 
por eles, produziria o elemento perfeito 
para a manutenção dos interesses capitalis-
tas: o indivíduo. A caracterização do sujei-
to como indivíduo se dá em função desse 
“eu”, que se percebe livre (e esse é um pa-
radoxo, tendo em vista que ele é modelado 
desde seu nascimento) para conduzir a sua 
própria vida com racionalidade, responsa-
bilidade, coerência e autonomia, partindo 
de autorreflexões que o regulam interna-
mente a fim de se melhorar para melhorar 
suas posições sociais no futuro.
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Do ponto de vista da experiência, o impor-
tante não é nem a posição (nossa maneira de 
pormos), nem a “oposição” (nossa maneira de 
opormos), nem a “imposição” (nossa maneira 
de impormos), nem a “proposição” (nossa ma-
neira de propormos), mas a “ex-posição”, nossa 
maneira de “ex-pormos”, com tudo o que isso 
tem de vulnerabilidade e de risco. É incapaz de 
experiência aquele a quem nada lhe passa, a 
quem nada lhe acontece, a quem nada lhe su-
cede, a quem nada o toca, nada lhe chega, nada 
o afeta, a quem nada o ameaça, a quem nada 
ocorre. 

E é como um desses sujeitos, como aprendiz-aranha, 
que me coloquei escrevendo uma boa parte do texto 
da tese usando a primeira pessoa do singular. A adoção 
desse “eu” não deixou de trazer para a tese-teia uma 
conotação de autobiografia, mas é importante frisar 
que essa escolha, para além das questões já desenvolvi-
das anteriormente, se pautou não em um “eu” tomado 
como “ego”, com nome, sobrenome e endereço (como 
um indivíduo moderno). Não há como desvencilhar o 
sujeito-narrador de experiências das vivências narradas, 
mas o que implica essas narrativas não é precisamente 
esse sujeito, mas aquilo que se passa com ele, com seu 
corpo na relação com outros corpos e com coisas num 
mundo vivido, bem como as maneiras pelas quais pro-
voca, interfere e transforma esses outros e o(s) próprio(s) 
mundo(s). 

O trecho do texto “A repetição” do austríaco Peter 
Handke, um dos escritores preferidos e citado por Lar-
rosa, traduz bem a intenção dessa escolha de escrita que 
não pretende despertar interesse por quem escreve, ape-

sar da primeira pessoa, mas sobre o que se escreve: no 
caso do presente texto, palavras emergidas de contextos 
educacionais relacionados ao sentir-pensar-agir a AU de 
um corpo que se coloca como lugar sem contornos defi-
nidos e destituído de linguagens comuns a outros, corpo 
ex-posto que se abre a agenciamentos com tudo e com 
todos se pondo como escuta, inclusive de si mesmo. Diz 
Larrosa (2017b, p. 63) a partir de Handke (1991):

Em A repetição, há um momento em que 
o protagonista aprende a caminhar. Não como 
uma criança que dá seus primeiros passos, mas 
no sentido da novela de formação, isto é, como 
um jovem que aprende, através da experiência, 
qual é a sua própria maneira de caminhar ou, 
o que é quase a mesma coisa, qual é a sua pró-
pria maneira de ver as coisas, de ler as coisas. 
Porque, em Handke, uma determinada forma 
de caminhar corresponde a uma determinada 
forma de olhar ao redor: caminhar não é tanto 
ir de um lugar a outro, mas levar a passear o 
olhar. E olhar não é senão interpretar o sentido 
do mundo, ler o mundo. Então, escreve Han-
dke, o jovem caminha de tal forma, e olha de tal 
forma, e lê de tal forma, que chama a atenção, 
não sobre si mesmo, mas sobre o entorno, sobre 
a paisagem. Isso é exatamente o que significa di-
zer que a escrita de Handke abre o mundo: que 
chama a atenção sobre a paisagem, que estimula 
o olhar, que dá corpo e perfis novos à experiên-
cia, que faz com que as coisas e as pessoas inten-
sifiquem suas próprias cores. O leitor não olha 
o autor, nem sequer o livro, mas a paisagem, o 
mundo aberto e sempre pode ser lido de uma 
maneira renovada. 
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Nesse sentido, as questões revisitadas e desenvolvidas 
no texto não são sobre, mas a partir das experiências 
(CONTRERAS; FÉRRE, 2010) de um corpo-pesquisa-
dora-professora-aranha de AU cujas ações são insepa-
ráveis dos contextos em que essas se deram/dão no(s) 
mundo(s). Corpo que não pretendeu se destacar como 
protagonista, tendo em vista que se entende como co-
letivo e, assim, apenas um dos partícipes desse(s) mun-
do(s) tomado(s) como teia de relações de matérias45 e 
forças-fluxos. Tanto matérias quanto fluxos se implica-
ram o tempo todo coletivamente em afetações e trans-
formações mútuas com e nessa teia carregada de rever-
berações, ressonâncias e contágios, jogo de forças que 
abrem possibilidades para a produção de subjetividades 
e territórios existenciais, processo que não prescinde de 
identidades, posições e comportamentos pré-definidos 
porque não depende deles para ocorrer.  

Tentando, então, estar distanciada desses protagonis-
mos heroicos, essa ex-posição “arriscada” – assumida 
pelo corpo-pesquisadora-professora-aranha e pela pró-
pria tese-teia – se colocou consonante com o que diz 
Sennett (2020, p. 18) quando destaca que “as pessoas 
podem aprender sobre si mesmas através das coisas que 
fazem”. Também se dispôs em consonância com o que 
Boaventura de Souza Santos (2019, p. 126) chama de 
“solidariedade ativa”, em que “a comunicação e a parti-
lha de conhecimentos são cruciais para o fortalecimento 
das lutas” assumidas, podendo aprofundar e ampliar a 
cooperação e a reciprocidade daqueles que a elas vie-
ram se agenciar. 

1.1.3. Caminho metodológico

 
Muito mais as táticas que as estratégias, segundo os 

termos do historiador Michel de Certeau (1994, p. 46-
47), acabaram se destacando na construção metodo-
lógica46 assumida pela tese-teia, que se fez através de 
experimentações realizadas num processo cambiável, 
constantemente aberto a contágios por acontecimentos 
do tempo presente. Nesse registro do “vivido” (imanen-
te), as experiências se apresentam como singulares, in-
comparáveis, não repetíveis, extraordinárias, únicas, in-
sólitas, surpreendentes (LARROSA, 2017a, p. 68). 

Esses acontecimentos-experiências, percebidos e sen-
tidos, foram modificando as tramas da tese-teia tecida 
por fios do corpo-professora-aprendiz-aranha imbrica-
dos nos de diversos corpos-interlocutores-insetos nessa 
que é tida como uma espécie de armadilha antropofá-
gica47. 

Tal construção metodológica foi considerada a partir 
do entendimento de método para Kastrup: hódos-metá, 
“método não para ser aplicado, mas para ser experimen-
tado e assumido como atitude” (KASTRUP, 2015, p. 
10-11), inverso de metá-hódos, que significa metas pré-
-definidas. 

Chamada por Passos e Barros (2015, p. 20) de pesqui-
sa-intervenção, está localizada no contexto das pesquisas 
qualitativas, que requerem espaços mais abertos e inven-
tivos para se desenvolverem do que aquelas de cunho 
eminentemente quantitativo. Privilegia o fazer-saber ao 
saber-fazer, ou seja, leva em conta não a representação, 
a simulação e a experimentação (da modernidade), mas 
a intervenção efetiva na realidade (KASTRUP, 2015, 

45 Uso o termo matéria no sentido da físi-
ca, me referindo a tudo aquilo que possui 
massa. Mas é importante ressaltar que um 
dos interlocutores dessa tese, o antropó-
logo e biólogo Tim Ingold (2012, p. 50 e 
305) adota o termo material ao invés de 
matéria, conceituando-o como “(...) aqui-
lo de que as coisas são feitas”. Tendo em 
vista que, para ele, os materiais ”ocorrem” 
como processos de transformação, deterio-
ração, reciclagem, ou seja, geração e rege-
neração contínuas, e que sobrevivem aos 
objetos, faz sentido considerar que habita-
mos um mundo material e não um mundo 
dos materiais. 

46 Tanto da tese-teia quanto das constru-
ções didático-pedagógicas dos componen-
tes curriculares que comecei a ministrar 
a partir de agosto de 2020, como se verá 
adiante (página 255).

47 Referência à ideia de Oswald de An-
drade e de outros artistas “antropofágicos” 
– inspirados pela deglutição do Bispo Sar-
dinha por povos indígenas nativos antes 
da invasão portuguesa ao Brasil – de se 
apropriarem, como atitude de resistência à 
dominação artística europeia, de suas refe-
rências para, a partir delas transformadas 
por aquilo que é tipicamente brasileiro, 
produzir uma arte própria, selvagem, ge-
nuína. O “Manifesto Antropófago”, de au-
toria de Oswald com a colaboração, num 
primeiro momento, de Mario de Andrade 
e de Carlos Drummond de Andrade, foi 
publicado pela primeira vez no volume 
inaugural da Revista de Antropofagia, em 
1928. Para saber mais, ver Jacques e Ca-
bral (2018).  
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p. 20-21), participação corpórea intuitiva em busca de 
energias potencializadas no entre de atravessamentos 
e disputas de forças. No âmbito destas últimas, podem 
ser destacadas aquelas que constituem, por exemplo, 
as experiências vividas por mim, pelos participantes da 
Pesquisa de Campo e por estudantes da FAU-UFJF, car-
tografadas pelas narrativas que delas fizemos; ou, ainda, 
aquelas relacionadas às bases epistemológicas estuda-
das, interpretadas e apropriadas no desenvolvimento 
dos textos. 

Seguindo por outros caminhos, o que mais interessa 
a esse que Kastrup reconhece como método são as per-
guntas que dispara tomando como base perturbações 
que provocam o que Varela nomeia como breakdown48, 
momentos que fazem tremer a estabilidade dos estratos 
históricos (KASTRUP, 1998, p. 97) e provocam rachadu-
ras cognitivas49 que ocorrem no tempo presente, quando 
“somos forçados a pensar, tomar decisões ou aprender 
novas ações” (GURGEL; KASTRUP, 2017, p. 5). 

Entendo esse funcionamento da pesquisa-interven-
ção bem próximo daquilo que Larrosa chama de jogo, 
em seu sentido lúdico, quando fala desses nos ambien-
tes escolares: “(...) meios puros, não tanto como traba-
lhos orientados a uma finalidade ou a um resultado, mas 
como coisas que se fazem por si mesmas” (LARROSA, 
2017) 50. O que não quer dizer que seja completamente 
espontâneo, sem regras e divertido o tempo todo, por-
que também nos encantam “(...) os jogos sérios, com re-
gras estritas em que nem sempre somos felizes, porque 
essas paixões também fazem parte do jogo” (LARRO-
SA, 2017).  

Esse caminho leva em conta “valores, interesses, ex-
pectativas, compromissos, desejos, crenças etc” (PAS-

SOS; BARROS, 2015) e o que mais possa ser relevan-
te num processo de pesquisa. Corroborando com essa 
direção de trabalho, Contreras e Ferré (2010), ao afir-
marem que a autoridade está no caminho, reforçam a 
perspectiva de que não há métodos, pelo menos aqueles 
que geralmente predominam nas produções científicas, 
como visto, totalmente definidos previamente, pois eles 
vão sendo traçados enquanto percorridos. Nesse mesmo 
sentido, concordo com a arquiteta e professora Monique 
Marques51 quando entende esse método estreitamente 
vinculado à ocorrência de agenciamentos e à produção 
de subjetividades outras, pois é a partir deles que sua 
potência emerge. 

No texto Rua de Mão Única, o filósofo Walter Benja-
min (1987) escreve sobre a diferença crassa entre quem 
se posiciona distante dos próprios caminhos que se dis-
põe a abrir e aqueles que se envolvem nessa construção. 

Os que se envolvem seriam sujeitos que se imbricam 
e se colocam como parte desses caminhos para aprende-
rem a partir de movimentos que não mais são próprios 
deles ou de si mesmos, mas sim do que emerge desse 
agenciamento. Tim Ingold (2010) também segue nessa 
direção do aprender vinculado a movimentos de consti-
tuições recíprocas no(s) mundo(s), destacando o quanto 
essa prática, se feita com atenção e imersão corpórea, 
é potente para os processos de aprendizagem das re-
alidades vividas, em sua multiplicidade e heterogenei-
dade. Para o autor, o “conhecer” depende diretamente 
do saber “observar” enquanto observação participativa. 
Nesse sentido, a existência de metodologias que possibi-
litam essa maneira de construção do conhecimento 

(...) enterra, de uma vez por todas, a falácia 
comum de que a observação seria uma prática 

48 Momento composto pelo que Humber-
to Maturana considera como perturbação 
provocado pelo ambiente em consonân-
cia com o que o filósofo Gilles Deleuze 
chamaria de desterritorialização ou fuga. 
Se relaciona à ideia de um problema que, 
disparando rápidas oscilações sinápticas 
precedendo a formação de novas relações 
neuronais que abrem caminho, segundo 
Varela, para a bifurcação de soluções para 
dado problema, quebrando possíveis li-
nearidades lógico-racionais pré-definidas 
ao enraizar a cognição no “concreto”, ou 
seja, na ação da vida prática, no presente 
imediato. “(...) a noção de breakdown, como 
a de perturbação, surge como a formula-
ção teórico-científica para a idéia de uma 
cognição que não é somente solução de 
problemas, mas, antes de tudo, invenção 
de problemas” (KASTRUP, 2007, pp. 151).  

49   Como dizem Sordi e De-Nar-
din (2007) a partir de Francisco Varela, ra-
chadura que não é rompimento, mas “diá-
logo entre uma situação específica vivida e 
a capacidade do sujeito para exercer ações 
apropriadas em determinadas circunstân-
cias, efeito da maneira como corporifica 
uma série de atuações recorrentes consti-
tuídas sócio historicamente”.

50 Vídeo “Abecedário de Educação”: tre-
cho disponível a partir do minuto 28:42. 

51 Esse entendimento foi externado pela 
professora na banca de qualificação da 
tese, realizada no dia 08 de setembro de 
2021.
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exclusivamente dedicada à objetificação dos se-
res e coisas que comandam a atenção, e à sua 
remoção da esfera do envolvimento sensível 
com os outros. (...) observar não é objetificar; é 
atender as pessoas e coisas, aprender com elas, 
e acompanhá-las em princípio e prática. Com 
efeito, não pode haver observação sem partici-
pação – ou seja, sem uma composição íntima, 
na percepção como na ação, entre observador 
e observado. 

Assim, a observação participante não é, em 
absoluto, uma técnica à paisana para coleta de 
informações das pessoas, sob o pretexto de estar 
aprendendo com elas. É, antes, a contemplação, 
em ato e palavra, daquilo que se deve ao mun-
do pelo próprio desenvolvimento e formação. É 
isso que se entende por compromisso ontológi-
co (INGOLD, 2000, p. 108).

O conhecer, aqui, é compreendido como indisso-
ciado do movimentar e do participar ativos. Estar vivo 
(nome de um dos mais conhecidos livros do antropólo-
go) é movimentar-se, engajar-se, entrelaçar suas linhas 
(fluxos) nas linhas de todos os humanos e não humanos 
e nas das coisas existentes no(s) mundo(s) para, assim, 
aprender. E, no mesmo compasso, compartilhar com os 
seres, tendo em vista que “(...) o conhecimento é sem-
pre adquirido na convivência” (MATURANA, 2001, p. 
123). O

(...) mover, conhecer e descrever não são 
operações separadas que se seguem umas às ou-
tras em série, mas facetas paralelas do mesmo 
processo – aquele da vida mesma. É movendo-
-nos que conhecemos, e é movendo-nos tam-
bém que descrevemos (INGOLD, 2012, p. 13).

Retomando Benjamin, ao apontar em seu texto ha-
ver diferença entre ler e transcrever, o filósofo alemão 
faz referência aos sujeitos que realmente se envolvem 
corporeamente com o que fazem e aqueles que apenas 
observam de longe, assim como faziam os cientistas da 
modernidade; assim como fazia a parcela de arquitetos 
modernos mais ligados aos preceitos corbusianos (de-
miurgos, deuses do universo) e continuam fazendo mui-
tos arquitetos contemporâneos. Assim também como 
fazem os professores que perpetuam o logos pedagógi-
co, pautado em certa dose de dogmatismo, conhecido 
como “transmissional-conteudista” (d´ÁVILA, 2021), 
contexto em que aos indivíduos que se entendem como 
“do conhecimento” caberia transmitir conteúdos já pen-
sados e já sabidos para estudantes-objetos, aqueles que 
saberiam pouco ou nada saberiam (ver página 128).

A esse respeito, Benjamin discorre:      

A força da estrada do campo é uma se al-
guém anda por ela, outra se a sobrevoa de ae-
roplano. Assim é também a força de um tex-
to, uma se alguém o lê, outra se o transcreve. 
Quem voa vê apenas como a estrada se insinua 
através da paisagem, e, para ele, ela se desenrola 
segundo as mesmas leis que o terreno em torno. 
Somente quem anda pela estrada experimenta 
algo de seu domínio e de como, daquela mes-
ma região que, para o que, para o que voa, é 
apenas a planície desenrolada, ela faz sair, a seu 
comando, a cada uma de suas voltas, distâncias, 
belvederes, clareiras, perspectivas, assim como 
o chamado do comandante faz sair soldados de 
uma fila. (...). (BENJAMIN, 1987, p. 16).

Pensar nos arquitetos a partir dessa representação 
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traz à tona uma das conversas que tive com dois colegas que participaram da Pesquisa de Campo, no dia 30 de abril 
de 2019. São dois os segmentos em que o assunto aparece, sendo que, no segundo, os professores de AU são men-
cionados explicitamente. Transcritos abaixo52, foram usadas iniciais para a identificação das falas dos participantes 
Coisinha e Gayatri Devi que são, respectivamente, C e G. Para indicar as minhas falas, estas foram colocadas com cor:  

52 Tanto esses quanto quaisquer outros 
trechos de conversas de chat realizadas no 
âmbito da Pesquisa de Campo foram trans-
critos tal qual escritos por seus autores ori-
ginalmente.

Trecho 1

(...) C passei por isso com um grupo de alu-
nos: queriam reformar uma parte da universi-
dade pq lá tinha maconheiro. repondi: tá, mas 
pra onde eles vão agora? de novo: arq[uitetu-
ra] é quase como brincar de the sims. como se 
tivéssemos o poder de limpar, esconder, fazer 
desaparecer! (...) higienização, postura demiúr-
gica (...). GD Muitos estereótipos... mas é uma 
decisão d@ AU intervir sem conhecer os sig-
nificados dos lugares para quem os frequenta? 
C acho que é uma imposição. E sim, Coisinha,  
concordo com vc: estereótipos, modelos, pre-su-
posições. C capital né? tempo é dinheiro. produ-
tividade. não há tempo para conhecer reconhe-
cer ... dialogar... e de novo: como aceitar que 
as vezes nosso trabalho não é útil para certos 
casos? isso nos faz pressupor que TUDO pode 
melhorar (com a nossa ajuda rs). essa é uma 
questão importante: desapego rs. C exato.

Trecho 2

(...) vocês acham que a atitude de nós, profes-
sor@s, como as d@s AU, é assim também (cor-
pos com pouco acolhimento na escuta dos ou-
tros)? (...) C hmmm boa pergunta. acho que sim. 
GD Caraca, acho! C não só enquanto arquite-
tos, mas enquanto professores também. vamos 
pensar a respeito? C somos duas vezes perigosos 
rssss. muito poder de cima para baixo. posição 
dupla de “eu sei o que é melhor para vocês”.
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1.1.3.1. Pesquisa de Campo

Até aqui, a Pesquisa de Campo foi mencionada algu-
mas vezes no decorrer do texto, mas superficialmente. 
Isso é proposital, pois essa experiência está abordada de 
maneira pormenorizada em lugar específico: fio-pista 5 
(página 160). Porém, tendo em vista que ela fora fun-
damental para meus exercícios de aproximação e expe-
rimentação do caminho metodológico escolhido para o 
desenvolvimento da tese-teia, considerou-se importante 
que mais algumas informações fossem apresentadas ain-
da nesta seção. 

A Pesquisa de Campo emerge no contexto de “pas-
sividade ativa” como possibilidade para transversalida-
des na dimensão das perturbações, intentando experi-
ências disparadoras de pensar e sentir enquanto se age. 
A criação de oportunidades para que tais experiências 
ocorressem valeu tanto para mim – corpo-pesquisado-
ra-professora-aranha que ia construindo os objetos (no 
sentido das coisas ingoldianas), que foram chamados de 
fragmentos, enquanto ia sendo afetado pelas (re)ações 
dos professores a eles –, quanto para esses últimos, que 
praticavam ações pautadas: (1) nas maneiras como eram 
afetados pelos fragmentos; (2) nas conversações que re-
alizávamos; e também (3) nas suas próprias (re)ações 
após refletirem sobre tudo isso os atravessando, bem 
como ao seu cotidiano docente. 

Esse momento Pesquisa de Campo me pareceu uma 
potente oportunidade, no âmbito do “aprender fazendo” 
considerado pela pesquisa-intervenção, para conhecer 
as experiências de colegas professores de AU quando 
por mim provocados ludicamente ou ludo-sensivelmen-
te, como diz a pedagoga Cristina D´Ávila (2021). Enten-

dida sob essa perspectiva do exercício metodológico, 
se mostrou potente pelas oportunidades que abriu para 
que me colocasse atenta às minhas próprias (re)ações 
quando perturbada pelos colegas ao conversarmos so-
bre AU. 

A Pesquisa foi desenvolvida do início a meados do 
terceiro ano do doutorado (2019). Começaram o traba-
lho quatorze voluntários, professores de graduações de 
AU de instituições de Minas Gerais, sendo uma particu-
lar e três públicas: seis do Centro Universitário UNIFA-
MINAS (Muriaé), três da Universidade Federal de Ouro 
Preto (UFOP); um da Universidade Federal de São João 
Del Rei (UFSJ) e quatro da Universidade Federal de 
Viçosa (UFV). 

O principal objetivo era abrir canais de conversações 
com outros professores para investigar suas práticas pe-
dagógicas, mas, mais do que isso, suas impressões sobre 
processos de ensino-aprendizagem de AU, suas expec-
tativas, suas angústias naquilo em que se aproximavam, 
complementavam ou se afastavam das minhas e nas pos-
sibilidades que poderiam ser criadas para que agencia-
mentos entre elas ocorressem. 

A proposta, intentando que tivéssemos mais liberda-
de para nos expressarmos, foi que nos comunicássemos 
apenas por avatares, sem nos conhecermos até que o tra-
balho chegasse a algum “fim”. Mais uma vez a ideia da 
aranha-teia foi adotada para a conformação do plano-
-território “Pesquisa de Campo”, onde as interações-re-
lações com esses professores-insetos seriam alimentadas 
por afetações, ressonâncias e contágios. Foi intencional 
que tal ideia ficasse explícita no próprio título dado à 
pesquisa: Aranha na Teiarq. 

Eu, em devir aranha – Caerostris Darwini53 (iniciais 
53 Espécie de aranha que vive em Mada-
gascar e que produz uma das mais resis-
tentes sedas.
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“CD”) –, tecia a teia com fios gerados por esse corpo-
-pesquisadora-professora-aranha imbricados com os 
fios produzidos pelos corpos-professores-insetos. Assim 
como ao abrir um caminho enquanto já se caminha por 
ele, a teia antropofágica54 ia sendo tecida enquanto pro-
fessores-insetos já se amalgamavam em sua malha. 

Os disparadores para as (re)ações desses professores 
– que se deram como textos, desenhos, conversas no 
chat, e-mails e fotos – foram os cinco fragmentos que 
criei e lhes enviei via Correios, todos relacionados a 
questões que me atravessavam quando problematizava 
ensino-aprendizagem de AU a partir de muitas pertur-
bações advindas das experiências que fiz e que estava 
fazendo (dentre as quais compõem a tese-teia os já cita-
dos fios-pistas 1 a 4). 

Foram balizadores para a construção teórico-formal 
desses fragmentos os conceitos de ludicidade55, de es-
panto56 e de aisthesis57. Tendo em vista se constituírem 
como possibilidades de exercícios de sentir-pensar-agir, 
tanto para mim quanto para os participantes, foram tra-
zidos para a materialidade dessas composições elemen-
tos como frases, trechos de textos, imagens e, mesmo, 
formas adotadas a fim de instigarem aproximações com 
abordagens filosóficas, antropológicas, da Psicologia e 
da Pedagogia.

Uma parte considerável das reverberações desenvol-
vidas no correr da tese-teia – seja como reflexões tex-
tuais, seja na construção dos próprios fragmentos que 
mediaram tais conversas – emergiu dessa experiência 
Pesquisa de Campo. As manifestações dos participantes 
e o que pude acompanhar ocorrer com meu corpo-pes-
quisadora-professora-aprendiz-aranha deixam claro que, 
de diferentes maneiras e em diferentes níveis cognitivos, 
nos transformamos reciprocamente nesse processo-jogo.

1.1.4. Os nós da teia: panorama geral da tese

Para Tim Ingold (2012, p. 219), a existência huma-
na “(...) desdobra-se não em lugares, mas ao longo de 
caminhos” de peregrinação, entendendo-se peregrinar 
como “(...) o nosso modo mais fundamental de estar 
no mundo” (INGOLD, 2012, p. 224). “Prosseguindo ao 
longo de um caminho, cada habitante deixa uma trilha. 
Onde habitantes se encontram, trilhas são entrelaçadas, 
conforme a vida de cada um vincula-se à de outro” (IN-
GOLD, 2012, p. 219), conformando uma complexa ma-
lha de linhas que se atravessam. “Cada entrelaçamento 
é um nó, e, quanto mais estas linhas vitais estão entrela-
çadas, maior é a densidade do nó (INGOLD, 2012, p. 
219).

Tomando a tese-teia (território existencial) como 
uma malha ingoldiana (ou ainda uma rede autopoiética 
de Maturana e Varela) – onde pesquisadora-professora-
-aranha, insetos-interlocutores, conceitos e demais refe-
rências encontram possibilidades para se imbricarem, se 
agenciarem, se perturbarem reciprocamente –, conside-
rei pertinente entender cada uma de suas partes como 
um nó, lugares em que coisas acontecem pelo entrelaça-
mento de linhas ou, como chamei, de fios-experiências. 

Por sua vez, sob a perspectiva de Humberto Matu-
rana e de Francisco Varela, é reforçada a ideia dos nós 
pelo que nos traz Virginia Kastrup (2007, p. 139-140) 
sobre o entendimento dos biólogos. Para eles, a orga-
nização autopoiética dos seres vivos – que é aquilo que 
os define enquanto criadores de si mesmos – se consti-
tui como uma rede de relações. Essa seria “a condição 
primeira da autocriação sem instância criadora, sem fi-

54 Sobre a ideia de antropofagia, ver pá-
gina 55.

55 Segundo Luckesi (2005), fenômeno 
que acomete o “dentro-do-sujeito” quando 
participa de situações lúdicas ou de expe-
riências (estéticas).

56   Naquilo que o vincula a reações 
ativas e criativas ao misterioso e ao impre-
visível (INGOLD, 2012, p. 115). 

57   Tomar os estímulos do mundo 
como elementos que interferem no como 
sentimos a nós mesmos e como sentimos o 
mundo a partir das relações que estabele-
cemos conosco e com ele.
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nalidade que lhe dirija a trajetória e sem destino previ-
sível” (KASTRUP, 2007, p. 139). Destituída de geome-
tria, extensão e forma fixas e invariáveis, essa rede (ou 
malha ou teia) se engendra consigo mesma e não possui 
um centro organizador definido, pois todos os seus nós 
podem funcionar como centro temporários, porque su-
jeitos a deslocamentos. As inúmeras possibilidades de 
conexões (agenciamentos dentre os quais destaco, para 
o caso das teias, os movimentos de (re)ancoragens contí-
nuos) permitem à rede se fazer e refazer a partir de cada 
relação que cada nó estabelecer com o que está consigo 
no meio. Além disso, sua característica multidimensio-
nal possibilita que cada um de seus nós possa se abrir e 
constituir, ele mesmo, uma rede.  

Ainda sobre a rede/teia/malha, ela

(...) define-se durante seu funcionamento, confi-
gurando posições que não são localizáveis nem 
previamente dadas. Por sua vez, o funcionamen-
to não é linear e as conexões propagam-se por 
vizinhança em diversas direções, de maneira di-
vergente ou bifurcante, atravessando diferentes 
dimensões por caminhos imprevisíveis. Todas 
essas características – engendramento constante, 
acentramento, conexões irredutíveis a posições 
prévias, multidimensionalidade – distinguem 
a rede de uma estrutura formal, previamente 
dada, abstrata e separada do devir. (KASTRUP, 
2007, p. 140).   

No âmbito desse contexto desenvolvido, é importan-
te ressaltar que minha escolha por essa organização da 
tese-teia(/rede/malha) se dá por refletir meus caminhos, 
meus próprios processos de amadurecimento e apri-

moramento dos movimentos enquanto fui aprendendo 
a desenvolvê-la. Mas, como teia/rede/malha – ao que 
acrescento também a ideia de rizoma, dos filósofos Gil-
les Deleuze e Felix Guattari58 – ela pode ser percebida 
e sentida  sem necessariamente obedecer a esta sequên-
cia, pois todos os seus nós – as seções e suas partes – es-
tão à disposição dos rearranjos que se quiser para eles.

Sobre essa manipulação da tese-teia, é válido também 
destacar que há uma intenção de que não só ficassem 
elucidados, em alguns títulos de seções e no próprio cor-
po do texto, os movimentos de idas e vindas59 que ca-
racterizaram a sua construção – o que mais diretamente 
está explícito nos títulos “1.1.2. Ancorando fios”, “2.1. 
(Re)ancorando fios” e “3.2. Ainda ancorando” –, mas 
também uma certa dinamicidade, como que brincadei-
ras, que se pretendeu ao serem indicadas páginas dife-
rentes daquela que se está lendo como possibilidades 
de que complementos e melhores explicações sobre os 
assuntos possam porventura ocorrer. 

Ainda sobre meus movimentos de idas e vindas na 
tecitura dessa teia, vários deles ganharam potência após 
meu retorno à FAU/UFJF em agosto de 2020, quando 
os experimentos didático-pedagógicos que fiz com os 
estudantes me permitiram retornos constantes à tese 
para complementações e novos desenvolvimentos, bem 
como as reflexões advindas da tese fomentaram a cons-
trução cotidiana das aulas. 

Sobre os nós-seções que compõem a tese-teia, para 
além do Preâmbulo e da Apresentação, ela se desenvol-
ve em mais quatro partes, sendo as três primeiras nome-
adas com a intenção de se aproximarem dos momentos 
a partir dos quais Kastrup (2007) constrói seu processo 
de cognição inventiva: Novas Situações, Abertura Es-

58  Rizoma, para os filósofos, seria um 
algo aberto, passível de desconstruções e 
reconstruções, sem começo nem fins pré-
-fixados. Para ver mais a respeito: DELEU-
ZE, Gilles. Mil platôs. Rio de Janeiro: Ed. 
34, 1995. 

59 Movimentos relacionados ao uso de 
determinadas referências, de determi-
nados estilos de escrita, de possibilidades 
de tratamento de imagens, dentre outras, 
seu abandono e retomada posterior e seu 
agenciamento com outros já conhecidos e/
ou novos.    
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tética e Ações inventivas (ver esquema na página 62). A última foi 
chamada de Pontas Soltas.

Aprofundando esses nós-seções um pouco mais:  

Parte 1 – Novas situações

Foram consideradas “novas situações” abordagens epistemológicas 
que não só não compunham de maneira consistente meus conheci-
mentos até então, como acabaram por se configurar elementos-chave 
para as decisões de abordagens e da própria estruturação da pesquisa 
a partir do que considerei como momento de inflexão da tese, como 
mencionado anteriormente. Representam o que poderíamos considerar 
como primeiros movimentos do processo da cognição inventiva, quan-
do os corpos são afetados por perturbações que os desestabilizam e os 
colocam em lugares estranhos. 

Tal processo está ilustrado abaixo de maneira linear, mas na ima-
nência ocorre de maneira caótica, marcado por insurgências. Engloba 
movimentos da atenção, da concentração e da memória:

Figura 1. Processo de cognitiva inventiva

Elaboração: Mônica Olender  Arte: Camila Loureiro

Essas abordagens se configuram como contribuições trazidas pelos 
trabalhos de Virginia Kastrup, com sua Cognição Inventiva no âmbito 
da Política da Invenção; pela mesma autora em consonância com Tim 
Ingold e Francisco Varela no que se refere aos estudos sobre a atenção 
consciente como potência para o aprender e para o aprimoramento de 
habilidades; e, por fim, por Cristina d´Ávila e Cipriano Luckesi com a 
Pedagogia Ludo-sensível e a ludicidade.    

Parte 2 – Abertura estética

O tema aqui tratado – Experiências – é tomado como talvez o mais 
potente da tese, pois disparador para as problematizações-tensionamen-
tos do ensino-aprendizagem da AU feitos a partir das questões que cada 
uma das cinco experiências narradas – ou fios-pistas – suscitam. 

No âmbito do processo da cognição inventiva de Kastrup (2007), as 
“aberturas estéticas” estão ligadas diretamente a afetações provocadas 
nos corpos por acontecimentos do “fora”, podendo se desdobrarem, 
enquanto sentir-pensar-agir, em recognições ou em ações inventivas. 

Cada experiência narrada problematiza condicionantes diferentes 
que atravessam, sob diversos aspectos, o ensino-aprendizagem de AU. 
Sob essa perspectiva, o conjunto dessas experiências não deixa também 
de estar no registro das perturbações que podem provocar diluições de 
territórios existenciais, mas, ao mesmo tempo, também implica movi-
mentos que já são posteriores aos de breakdown – interrupção cognitiva 
temporária –, e dizem respeito às (re)ações dos corpos de acordo com 
os modos e intensidades pelos quais se sentem afetados: se permitem 
abrir para o(s) mundo(s) a partir daí ou se fecharem em si mesmos.    

São essas dinâmicas de diluição e possibilidades de construção de 
territórios que caracterizam essa seção da tese-teia. Destacando aqui no-
vamente a ideia do jogo, ela conta, para sua tecitura, com os seguintes 
jogadores: (1) eu e as narrativas de minhas experiências; (2) os partici-
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pantes dessas experiências – estudantes e os professores que estiveram 
na Pesquisa de Campo – com suas questões e narrativas; (3) e os demais 
interlocutores-insetos, como os autores e as referências pesquisadas. Em 
grupo, fomos conduzindo as jogadas, mas, ao mesmo tempo, sendo 
também “jogados” (conduzidos) pelo próprio jogo (hódos-metá), o que 
nos colocou em movimentos constantes de breakdown e de novas cor-
relações de forças. 

Kastrup (2007) atribui às possibilidades de desvio do já sabido, do já 
percorrido em direção à invenção do novo a este movimento de aber-
tura estética para o mundo, corpo vibrátil (ROLNIK, 2016, p. 12; 2018, 
p. 54; 2003) se colocando em acoplamento (MATURANA; VARELA, 
1995) com o ambiente, se ex-pondo a agenciamentos (DELEUZE; PAR-
NET, 1996, p. 66), fazendo novas experiências. 

Sob a perspectiva que compõe com a de Kastrup, Larrosa (2017b) 
toma a abertura estética como potência para o “voltar-se para si mes-
mo”, não como atitude egóica, de afirmação de um “eu” e de certas 
culturas, mas como possibilidades, no âmbito do aprender, para for-
mações e transformações de si com e no(s) mundo(s) pautadas, exata-
mente, em aberturas afetivas de corpos imbricados neste(s) mundo(s), a 
aventuras, a experiências formativas imprevisíveis:

Na formação humanística, como na experiência estética, a rela-
ção com a matéria de estudo é de tal natureza que, nela, alguém 
se volta para si mesmo, alguém é levado para si mesmo. E isso 
não é feito por imitação, mas por algo assim como ressonância. 
Porque se alguém lê ou escuta ou olha com o coração aberto, 
aquilo que lê, escuta ou olha ressoa nele [como em uma aranha]; 
ressoa no silêncio que é ele, e assim o silêncio penetrado pela 
forma se faz fecundo. E assim, alguém vai sendo levado à sua 
própria forma. (LARROSA, 2017b, p. 66).

Pois bem, esse voltar-se para si mesmo é o efeito da melhor arte 
e constitui, talvez, o núcleo e a grandeza da experiência estética 
(LARROSA, 2017b, p. 65).   

  

Após a narrativa de cada um dos fios-pistas, estão desenvolvidas o 
que chamei de ressonâncias, elucubrações experimentais que trazem à 
tona algumas das (re)ações, quando revisitando as vivências daquelas 
experiências, do meu corpo-pesquisadora-aranha já atravessado pelas 
referências teórico-práticas estudadas. Os temas desenvolvidos nessas 
ressonâncias foram escolhidos dentre vários cartografados no âmbito 
das experiências narradas. São eles: 

• Fio-pista 1: processos educacionais como possibilidades para 
movimentos de alteridade, emancipação e autonomia;

• Fio-pista 2: “A ruptura das habilidades: mão e cabeça separa-
das” (SENNETT, 2020);

• Fio-pista 3: formação pedagógica e habilidades de professores 
para lidarem com o ensino-aprendizagem de AU: ateliês ou escritó-
rios de projeto de AU?

• Fio-pista 4: habilidades para imbricamentos corpóreos no(s) 
mundo(s) em movimentos de atenção consciente;

• Fio-pista 5: ambientes acadêmicos como causas para sofrimen-
tos, medos e inseguranças, mas também para crescimentos sensíveis 
e intelectivos. 

Esses fios-pistas, assim como as próprias seções da tese-teia, podem 
ser acompanhados em qualquer ordem, pois suscitam temas-questões 
(ou pretendem suscitar) que não estão necessariamente atrelados a ou-
tros, apesar de se complementarem no sentir-pensar-agir a educação. 
Mas vale a observação de que muitos dos questionamentos e problema-
tizações que embasaram a construção da experiência narrada no fio-pis-
ta 5 – Pesquisa de Campo –, partiram das reflexões que emergiram das 
outras quatro experiências (fios-pistas 1 a 4).  
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Parte 3 – Ações inventivas

Como já mencionado anteriormente, apesar de a in-
terlocução direta com estudantes não ter feito parte das 
intenções iniciais da tese-teia – pois era dado como certo 
que a defesa ocorreria em julho de 2020, ou seja, antes 
de meu retorno às atividades na FAU em agosto desse 
mesmo ano –, a potência verificada no que emergiu dos 
componentes curriculares pelos quais fiquei responsável 
após este retorno foi suficiente para reconsiderar aquela 
escolha. 

Por isso, narrativas sobre essas experiências e algu-
mas produções dos estudantes-aranhas60 dos três com-
ponentes – Fundamentos de Arquitetura e Urbanismo; 
História e Teoria da Arquitetura e Urbanismo 7; e Proje-
to de Arquitetura e Urbanismo 7 – deram um novo tom 
não só a essa terceira parte, mas à tese como um todo.

O desafio de construir as aulas como experimenta-
ções teórico-práticas – no âmbito, portanto, da praxis – 
emergidas do sentir-pensar-agir exercitados na tese-teia 
se somou às especificidades do Ensino Remoto Emer-
gencial – ERE – que passou a vigorar na UFJF como 
possibilidade para que os períodos letivos pudessem 
ocorrer com o distanciamento físico impulsionado pela 
pandemia da COVID-19. Além dos vários recursos tec-
nológicos cujo manuseio nos foi necessário aprender 
para a preparação das aulas assíncronas, foi também 
crucial a criação de novos recursos que viessem pelo 
menos tentar diminuir, ou no mínimo diluir um pouco 
os prejuízos de aprendizagens por conta desta modali-
dade remota. 

E são as minhas impressões e as dos estudantes-ara-
nhas – através de imagens dos exercícios avaliativos que 

desenvolveram e de seus cadernos de estudos construí-
dos no aplicativo Jamboard61 – (re)agindo aos e agindo a 
partir dos recursos ludo-sensíveis criados nesta condição 
ERE, que trago nessa terceira parte os desdobramentos 
dos exercícios sensíveis que desenvolvemos em conjun-
to, mas tendo como pulsões disparadoras as reverbe-
rações e tensionamentos das cinco experiências – aqui 
apresentadas como fios-pistas – feitas por esse corpo-pes-
quisadora-professora-aranha.    

Parte 4 – Pontas Soltas: movimentos de não conclusão

A tese-teia perderia sentido se trouxesse uma seção 
de conclusão, pois seu desenvolvimento configura-se um 
gerúndio, um processo sem inícios nem fins, algo que 
emergiu de “cantos” de experiências – no sentido de 
contar o(s) mundo(s) não através de representações, mas 
traçando caminhos que outros pudessem seguir através 
dele(s) (INGOLD, 2012, p. 238) – e que se coloca nessa 
mesma vibração: como cantos, como pontas soltas de 
fios a serem puxados por outras aranhas na conforma-
ção de suas próprias teias.... 

Apêndice – Elucidário

Alguns dos conceitos importantes para o acompa-
nhamento das questões desenvolvidas no decorrer da 
tese-teia fazem parte dessa seção. Uma reunião desses 
termos foi disponibilizada logo no início (página 19) 
do texto a fim de mostrar quais deles foram elucidados 
e em que página se encontram.

60 Considero os estudantes aqui como 
aranhas e não mais como insetos porque, 
neste ponto, serão suas tecituras aquelas 
trazidas para a tese-teia, construções rea-
lizadas em seus próprios territórios exis-
tenciais a partir das afetações que nossos 
encontros (aulas) lhes provocaram.

61 Espécie de bloco interativo virtual que 
compõe o aplicativo G Suite da Google. 
Esse bloco pode ser compartilhado com 
outros usuários, ampliando as possibilida-
des de comunicação – compartilhamentos 
e conversações – à distância.
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PARTE  II - ABERTURA  ESTÉTICA

Eu tenho que dizer as coisas, e as coisas não são fáceis. Leiam 
e releiam a citação. Aí está ela, traduzida por mim do inglês: “Que 
espécie de experiência é necessária, e onde ela começa e acaba? A 

experiência nunca é limitada e nunca é completa; é uma imensa sen-
sibilidade, uma espécie de enorme teia de aranha, feita dos fios mais 
delicados de seda suspensos na câmara do consciente, e que apanha 
no seu tecido cada partícula trazida pelo ar. É a própria atmosfera 
da mente; e quando a mente é imaginativa – muito mais quando se 
trata da de um homem de gênio – ela apanha para si as mais leves 

sugestões, abriga os próprios pulsos do ar em revelações.”
Sem nem de longe ser de gênio, quantas revelações. Quantos 

pulsos apanhados no fino do ar. Os delicados fios suspensos na 
câmara do consciente. E no inconsciente a própria enorme aranha. 

Ah, a vida é maravilhosa com suas teias captantes.
Avisem-me se eu começar a me tornar eu mesma demais. É 

minha tendência. Mas sou objetiva também. Tanto que consigo tor-
nar o subjetivo dos fios de aranha em palavras objetivas. Qualquer 

palavra, aliás, é objeto, é objetiva. Além do mais, fiquem certos, não 
é preciso ser inteligente: a aranha não é, e as palavras, as palavras 
não se podem evitar. Vocês estão entendendo? Nem precisam. Re-

cebam apenas, como eu estou dando. Recebam-me com fios de seda.

Clarice Lispector (1999, p. 194)
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Na primeira parte da tese-teia, os fios foram 
ancorados em suportes que proporcionaram 
condições à pesquisadora-professora-aprendiz-a-
ranha seus primeiros exercícios de tecitura. Con-
siderando instáveis estes movimentos do tecer, 
pois reflexos de agenciamentos antropofágicos 
em devir e de imprevisibilidades, novos suportes 
foram buscados e outros recuperados, garantin-
do um ritmo lúdico, espécie de brincadeira, des-
ta tecitura: ora se aventura por novos fios, ora se 
desfaz de outros ou, ainda, volta atrás e reancora 
alguns que haviam sido abandonados anterior-
mente. 

A partir daqui, mais alguns destes suportes po-
derão ser conhecidos. 
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2.1.1. Desfocando a atenção

Segundo Jorge Larrosa (2017a, p. 18), experiência é 
aquilo que nos acontece ou acontece com alguém, com 
cada um de nós (MATURANA, 2001, p. 54), apesar de 
que delas não somos autores. São processos, práticas, es-
tados de espírito, sensações, enfim, ludicidade, e, nesse 
sentido, caracterizadas pela ausência de um sujeito iden-
titário, epistêmico que se coloca fechado às imprevisibi-
lidades do mundo. Se relacionando ao “gesto vivo”, ao 
imanente, ao sujeito empírico, as experiências “(...) reú-
ne[m] como um todo tudo aquilo que a ciência divide, 
seja o corpo e a alma, a razão e o sentimento, as ideias 
e as emoções” (MATURANA, 2001, p. 125), natureza e 
cultura, enfim, sujeitos (com o significado do indivíduo, 
do sujeito da modernidade) e objetos. 

Sem inícios nem fins pré-definidos, podem ocorrer 
em qualquer momento, em qualquer lugar e com quais-
quer subjetividades, estando estas sozinhas ou num co-
letivo, apesar de a experiência sempre se localizar no 
registro do singular, pois se refere a intensidades que as 
levam – às subjetividades –, num primeiro momento, a 
se voltarem para si mesmas. Como fenômenos sociais, 
as experiências podem ser entendidas como espaços-
-tempos de ressonâncias, reverberações entre vidas e de 
vidas com as coisas do mundo, porque as vidas que se 
imbricam não o fazem apenas sob a perspectiva bioló-
gica, mas também na dimensão dos afetos, das relações 
sensíveis que estabelecem socialmente. 

Basta dizer que foi com “Wilson”, uma bola de vo-
leibol tão náufraga quanto o próprio personagem Chu-
ck Noland no filme traduzido para o português como 

“Náufrago”62, que se deu uma experiência afetiva entre 
ambos numa ilha deserta de outros seres humanos. É 
destas relações com Wilson, com uma foto da noiva e 
com os habitantes vivos e não vivos da ilha, que Chuck 
consegue alimentar seus instintos através dos impulsos 
desejantes que daí emergem não só para sobreviver, 
mas também para conseguir viver na ilha.

Foi a partir do território existencial, da teia tecida por 
Chuck para mantê-lo em consonância com tudo o que o 
permitia permanecer vivo biológica e psicossocialmente 
que ele foi se educando, se formando e se transforman-
do, construindo habilidades e exercitando seu corpo 
para continuar na ilha enquanto buscava meios para 
dela sair. 

Chuck aprendeu a interpretar os signos emitidos por 
cada um dos seres e por cada uma das coisas com as quais 
se deparava – a bola de voleibol, os patins, o mar, as ár-
vores, os peixes, o sol, a chuva, a gruta, a árvore no alto 
da pedra mais alta, a foto, dentre outros. Nesses caminhos 
de autoaprendizagens, esteve atento também àqueles signos 
provindos dos agenciamentos destas com outras coisas, de 
certa maneira diluindo sua condição objetificável e fazendo 
emergir processos cognitivo-relacionais que ultrapassavam 
os códigos, as funções linguístico-representativas conhecidas 
e que eram até então praticadas pela personagem humana 
no mundo fora da ilha. Dentre estes novos signos, estão as 
caixas de papelão e os galhos e as folhas das árvores devêm 
abrigo; os galhos e as águas e os peixes devêm alimento; 
a bola e o sangue e o galho devêm amizade e companhia; 
o sol e a falta de vento devêm calor; a água da chuva e o 
vento devêm frio; a cabine de um banheiro químico (que 
chegou boiando à ilha) e os galhos de árvores e a imagem 
de asas (como as de anjos) e as cordas devêm balsa e... 

Caminhos como estes em que a personagem princi-

62 Sinopse: “Chuck Noland (Tom Hanks) 
um inspetor da Federal Express (FedEx), 
multinacional encarregada de enviar car-
gas e correspondências, que tem por fun-
ção checar vários escritórios da empresa 
pelo planeta. Porém, em uma de suas cos-
tumeiras viagens ocorre um acidente, que 
o deixa preso em uma ilha completamente 
deserta por 4 anos. Com sua noiva (Helen 
Hunt) e seus amigos imaginando que ele 
morrera no acidente, Chuck precisa lutar 
para sobreviver, tanto fisicamente quan-
to emocionalmente, a fim de que um dia 
consiga retornar civilização”. (ADORO CI-
NEMA, s.d.). Disponível em: <http://www.
adorocinema.com/filmes/filme-27770/>. 
Acessado em 15 de dezembro de 2020.
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pal do filme se percebeu lançada, costumam acionar o 
afetivo-sensível colocando-o para compor com o intelec-
tivo, porque configuram situações de estranhamento e 
imprevisibilidades. São justamente nestas situações ines-
peradas, emergidas do não pensado, do não planejado, 
que as experiências se potencializam como condições 
de possibilidade para aprenderes, pois os impulsos que 
disparam atingem os corpos como um todo, não só suas 
dimensões de inteligência, percepção e memória, mas 
também as sensações e emoções. O corpo sempre ten-
tará recorrer àquilo que já conhece, a movimentos de 
recognições, mas não terá signos conhecidos para inter-
pretar, pelo menos de imediato, todos os acontecimen-
tos, nem respostas prontas para reagir a eles. Terá que 
aprender coisas novas, se inventar, inventar mundo(s) 
– territórios existenciais – e se reinventar nele(s) caso 
aceite estes acontecimentos como desafios.   

Não tendo outra escolha, Chuck precisou colocar-
-se em consonância, em acoplamento com aquele am-
biente que não lhe era familiar, deixar ex-posto (aberto) 
seu corpo ao lugar e aos seus seres e coisas, aguçar sua 
atenção e sua intuição (sensações), se deixar sentir e se 
emocionar para, efetivamente, se colocar a aprender a 
aprender a sobreviver e a viver ali sob as condições que 
lhe eram impostas, se permitindo produzir subjetivida-
des outras neste processo de adaptação forçado por um 
outro, pelo desconhecido. 

Cognitivamente falando, considerar o tempo63 e os 
níveis de relações que os corpos se permitem estabele-
cer com o mundo e consigo mesmos configura os pres-
supostos básicos, ou para a manutenção das recognições 
(daquilo que já se sabe e que é familiar), ou para a ado-
ção de direções que possibilitam invenções, situações 
em que os cognitivismos são diluídos e os aprenderes 

efetivamente passam a impulsionar o novo, porque di-
ferente de si mesmo no espaço-tempo (ver esquema do 
processo de cognição inventiva, página 62 ou 76).       

Se dos acontecimentos “queda do avião” e “sobre-
viver/viver” na ilha tivessem participado outros seres 
humanos além do náufrago, certamente o tempo e as 
relações estabelecidas teriam influenciado nas manei-
ras de cada um deles, e deles em grupo, se adaptarem 
àquelas condições e de aprenderem individual e coleti-
vamente. Mesmo que se nenhum daqueles corpos tives-
se expertise64 nos tipos de situações que se configuraram 
durante as experiências “queda do avião” e “vida na 
ilha”, a composição do sentir-pensar-agir de cada um 
em agenciamento com os dos demais potencializaria os 
aprenderes. Isso reconfiguraria as próprias relações en-
tre si e delas com o tempo (passado, presente, futuro) 
através do desenvolvimento de técnicas de observações 
recíprocas, do incremento das sensações corpóreas pelo 
exercício da intuição (corpo vibrátil) e do compartilha-
mento das responsabilidades cotidianas, garantido uma 
perpetuação daqueles modos de viver pela apropriação 
e transformação do lugar e de seus próprios corpos nas 
relações estabelecidas entre todos.  

Muito potente ainda seria este processo de aprender 
a aprender – de preparar o corpo para o aprender, ex-
-pondo-o, abrindo-o, exercitando-o para além do inte-
lectivo e perceptivo ao escolher trilhar também pelas 
direções das sensações, da intuição, das emoções, da 
compreensão consciente de seus níveis de atenção (fo-
cada e dispersa) nos processos de apreensão e interpre-
tação dos espaços – se houvesse ali experts. Ou seja, 
um ou mais corpos que pudessem se colocar como in-
tercessores entre certos saberes-fazeres específicos e o 
meio, possibilitando aos demais corpos momentos de 

63 Tempo como (1) aquilo que já passou e 
possibilitou aprenderes incorporados; (2) 
como o que está acontecendo e age como 
perturbação, momento-duração que cria 
possibilidades para que o corpo fique ex-
-posto e se permita fazer experiência e; (3) 
como devir, porvir intrinsecamente ligado 
a agenciamentos e a aberturas estéticas, ou 
não, do corpo para novas correlações de 
forças com os seres e coisas.

64 Expert nesta parte do texto usado no 
sentido de ser experiente, ter experiência por 
conta da composição de estratos históri-
cos que vêm conformando os corpos no 
espaço-tempo possibilitando-o incorporar 
saberes e habilidades
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observação e incremento de seus saberes e habilidades 
enquanto praticassem aquela mesma ação, processo de 
aprendizagem que Tim Ingold (2010) chama de educa-
ção da atenção, que se faz no registro do coletivo, mes-
mo que envolvendo apenas dois corpos.  

Mas a experiência feita por Chuck não contou com 
a participação de outros seres humanos e ele teve que 
aprender a aprender, e aprender a fazer consigo mes-
mo em acoplamento com aquele mundo, recorrendo ao 
que já sabia, mas, principalmente, tendo que criar mui-
tas coisas novas. Este processo se compôs por atravessa-
mentos do que trazia incorporado (inclusive memórias) 
e por experiências (aberturas) estéticas (afetações a par-
tir das relações) que possibilitaram autoconhecimento e 
autotransformações diante do que o perturbava, tiran-
do-o de suas zonas de conforto (breakdown). Para além 
disto, também a atenção foi conscientemente exercita-
da: no início nem tanto, mas com o passar do tempo, o 
náufrago pôde se permitir menos alerta (menos focado) 
– pois aprimorando sua praxis –, até mesmo para conse-
guir descansar antes de atingir picos de exaustão, pois já 
entendia melhor o lugar em que estava e foi aprenden-
do a se adaptar a ele. 

Nesse ponto, ainda que já pudesse contar com estes 
momentos de dispersão, Chuck sabia que não seria tra-
ído por sua consciência, tendo em vista que a atenção, 
mesmo dispersa, rapidamente seria capaz de se focar 
novamente diante de qualquer possibilidade de resgate 
ou de perigo iminente, como o próprio filme evidencia. 

Esta condição de caráter contínuo da consciência é 
defendida pelo professor de filosofia da Seattle Univer-
sit, P. Sven Arvidson, trazendo para os campos da neu-
rologia, da psicologia e da cognição entendimentos di-

ferentes daquele desenvolvido por outros pesquisadores 
que acreditam ser possível que a consciência “saia de 
férias”, por exemplo, quando a atenção não está focada. 

Para Arvidson, segundo Sordi e De-Nardin (2009, p. 
85-86), a consciência se compõe tridimensionalmente 
por: (1) tema, onde se dá o foco da atenção; por (2) 
campo temático, que corresponde a “tudo que tem al-
guma relação de relevância e coerência com o tema”; 
e por (3) margem, abrangendo “tudo o que se mostra 
como irrelevante para o tema, mas que pode surgir de 
algum lugar [um barulho inesperado, por exemplo] e 
transformar-se, assim como o campo temático, em foco 
principal”. 

Figura 2. Campo de consciência

Fonte: ARVIDSON, 2014  Arte: Camila Loureiro
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Os diferentes modos de atenção se dariam, então, a 
partir de seus deslocamentos por estas dimensões exi-
bindo, com isto, caráter fluido e heterogêneo, entendi-
mento que também compôs os estudos, inspirados pelas 
práticas budistas, de Depraz, Varela e Vermersch (1999, 
2003 apud SORDI e DE-NARDIN, 2009, p. 86), que 
propuseram o desenvolvimento 

de uma metodologia para o ato de tornar-se 
consciente, sugerindo a possibilidade de uma 
atitude cognitiva que implica o aprendizado de 
um modo de atenção qualitativamente diferente 
do modo focalizado.    

 
Como se viu, Chuck pôde exercitar no seu cotidiano 

na ilha esta variação da atenção, se permitindo não a 
usar como uma capacidade para fins pragmaticamente 
utilitários, mas como possibilidade cognitiva para sen-
tir-pensar-agir. Precisava, então, exercitar seu corpo no 
sentido de tomar a atenção como oportunidade para o 
apuramento da intuição, bem como a incorporação de 
saberes e habilidades quando aquela estivesse focada, 
mas também quando resolvesse se aventurar em errân-
cias. A questão aqui está numa intenção consciente do 
aprender, intenção a ser refinada por e em tais exercí-
cios. 

Talvez, há algum tempo atrás, fosse difícil conceber, 
pelo menos numa escala tão ampla e ocupando muito 
de nosso tempo e de nossos movimentos diariamente, 
o que realmente significa um estado de alerta constan-
te em nosso cotidiano ordinário, mas a pandemia pro-
vocada pelo Corona Vírus cuidou de apresentar esta 
realidade que tem nos afetado, por mais de um ano e 

meio, não só na dimensão do viver, mas também na do 
sobreviver.

Mas, mesmo em situações extraordinárias como essa 
pandêmica, a tendência é que acabemos procurando re-
tomar as normalidades como dispositivos mesmo para 
autopreservação. E independente se fartas ou escassas, é 
nestas situações “normais”, familiares, que nossos movi-
mentos retomam a continuidade cognitiva dos afazeres 
corriqueiros, praticando-os sem muitas reflexões e críti-
cas sobre o que se está fazendo, os porquês de se estar 
fazendo, para quem e de que maneiras. São ações que 
poderíamos dizer automatizadas compondo o que o so-
ciólogo Pierre Bourdieu (2002, p. 167) chamou de habi-
tus65. Estas respostas a situações cotidianas acabam ocor-
rendo assim, de modos tão naturais, porque os signos 
nelas emitidos já foram lidos, interpretados, contextuali-
zados e incorporados pelos corpos que as vivenciaram/
praticaram anteriormente, resultando na não necessida-
de de atenção focada, pois uma atenção mais dispersa 
é suficiente para dar conta destes corpos acoplados (em 
consonância) com o ambiente onde estão.  

Apesar de proporcionarem estes descansos para os 
corpos, deixando-os despreocupados em muitos mo-
mentos, estas situações de conforto, de reconhecimentos, 
de recognições e até, de desatenções, não favorecem os 
processos de invenção, pelo menos não no sentido que 
queremos despertar nesta tese-teia, que é o da invenção 
na diferença. Ou seja, naquilo que difere de si mesmo 
no tempo e no espaço, pois emergido de um sujeito 
(da experiência) que se ex-põe a todo tipo de afetações 
em circunstâncias que vive e que sabe se preparar para 
nelas, e com elas, problematizar aprendendo e vice-ver-
sa. E estas circunstâncias, portanto, não são quaisquer 
umas, não são ordinárias, não são corriqueiras apesar 

65 Um dos autores que conceituaram ha-
bitus foi o sociólogo Pierre Bourdieu (2002, 
p. 67), que o toma como “(...) sistema de 
disposições duradouras e transponíveis 
que, integrando todas as experiências 
passadas, funciona a cada momento como 
uma matriz de percepções, de apreciações e de 
acções, e torna possível efectuar de tare-
fas infinitamente diferenciadas graças às 
transferências analógicas de esquemas que 
permitem resolver os problemas da mes-
ma forma e graças às mesmas correcções 
incessantes dos resultados obtidos, diale-
ticamente produzidas por esses mesmos 
resultados”. 
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de poder delas advir com muita potência, mas aquelas 
capazes de nos tirar dos lugares confortáveis. São as que 
podemos chamar, segundo Larrosa, de experiências ou, 
segundo o pedagogo Cipriano Luckesi, de ludicidade.

Como se viu, a maior parte do que nos ocorre co-
tidianamente não configura experiências por suscitar 
o tipo de atenção referido por Bergson como aquela 
voltada para as atividades práticas cotidianas, o habitus 
bourdiesiano, pois funciona com base na repetição de 
ações no decorrer do tempo, nos possibilitando certa 
segurança em fazê-las sem muito pensar. 

Dirigir veículos – assim como tocar instrumentos – 
para motoristas com muitos anos de habilitação, cos-
tuma envolver ações sincronizadas, mas mecanizadas, 
pois não exigem um tipo de atenção para além daquela 
que se posiciona às margens da consciência. A situação 
permanece desta maneira até que uma perturbação, por 
exemplo, um buraco na pista, interrompa o processo 
cognitivo – o tal breakdown – que até ali vinha se con-
formando. As afetações corpóreas em função dos des-
dobramentos deste acontecimento poderão configurar 
uma experiência, por exemplo, se um pneu furar no 
impacto: esta situação não conforma algo que simples-
mente passa, mas sim um algo que nos passa (ao moto-
rista) no registro do cognitivo, porque não se trata de 
um algo qualquer. 

Permanecendo a degradação no asfalto, certamente, 
tendo aprendido com a experiência feita anteriormente, 
o motorista, nas primeiras próximas vezes que dirigir 
por aquele mesmo lugar, focará sua atenção para criar 
um desvio do buraco que, certamente, será com rapi-
dez incorporado. Com o tempo, o foco da atenção vai 
deixando de ser necessário, se deslocando novamente 

em direção à margem da consciência, abrindo espaço a 
errâncias da concentração, como para acompanhar um 
pôr de sol pelo retrovisor ao mesmo tempo em que, 
recognitivamente, o motorista já usa o desvio. As inven-
ções terão chances frente às recognições quando alguma 
perturbação for capaz de interromper este processo cog-
nitivo e o sujeito conduzi-lo para além das repetições, 
impulsionando novas sensações e novos signos em no-
vas experiências (como no caso de um animal atravessar 
a pista para a qual o motorista já criara anteriormente o 
desvio do buraco).

A partir do momento em que as experiências com-
põem os sujeitos enquanto estratos históricos e memó-
rias e enquanto iminência de acontecimentos que os 
acompanham o tempo todo, se poderia considerá-las 
parte indivisível de seus corpos, de seus modos de viver, 
de seus modos de se relacionar com outros e consigo 
mesmos no(s) mundo(s). Por isso, Larrosa aproxima o 
significado de experiência do de vida, assim como tam-
bém o fazem Maturana e Varela (1995, p. 201) quando 
consideram que o simples fato de viver, ou seja, de fazer 
experiências, já é conhecer no âmbito do existir, ob-
servação que a historiadora e educadora Nize Pellanda 
(2009, p. 37) aponta como um dos fundamentais enun-
ciados da Biologia do Conhecer66: “Viver é conhecer. 
Conhecer é viver”. 

Fazer experiências tem relação direta com o presente 
em devir, com o inesperado e o não sabido. Estas são 
duração do presente em seu desdobramento em passa-
do e futuro, duração cujo conceito Kastrup (2012) recu-
pera de Bergson em Matéria e Memória. 

A duração, conceito estruturado a partir da memória, 
corresponde a uma “espessura temporal” (KASTRUP, 

66 Epistemologia que reúne as constru-
ções desenvolvidas por Humberto Matura-
na e Francisco Varela a partir da qual vin-
culam o aprender à vida vivida. Segundo 
PELLANDA (2009, p. 83), os pressupostos 
da Biologia do Conhecer e da Biologia 
do Amor dizem que “(...) o conhecimento 
não é o resultado daquilo que se capta do 
exterior [do sujeito], mas ele emerge nas 
conversações, no conviver com o outro”, 
donde razão e emoção são indivisíveis na 
conformação dos corpos em seus processos 
cognitivos. 
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2012, p. 31), ao “momento em que presente e passado 
se encontram para produzir um movimento novo, que 
não se confunde com aquele voltado para os imperati-
vos da ação” (SORDI, DE-NARDIN, 2009, p. 100). Este 
movimento novo para Deleuze corresponde ao pensar 
(enquanto “ideias”): violentadas nas experiências, as 
sensações forçam a memória que, por sua vez, força o 
pensar. Como continuam explicando Sordi e De-Nardin 
(2009, p. 84), 

Este conceito [duração] aponta para a existên-
cia de uma atenção que não se confunde com 
aquela envolvida nas atividades práticas da vida 
cotidiana, mas que se caracteriza pela experiên-
cia de um mergulho no já vivido e que permite 
ao sujeito uma volta à experiência, impregnado 
de lembranças que atuam no momento atual, 
possibilitando-lhe uma vivência de conexão 
entre passado e presente, desde onde se torna 
possível a invenção. Então a atenção à duração 
pressupõe a distração, o que implica numa certa 
errância. É esta capacidade que interessa aqui, 
pois situa a atenção em um patamar distinto do 
ato de focalização.

 
A duração vincula a experiência ao aprender toman-

do o corpo do sujeito como mediador, interferindo em 
suas (re)ações conforme seus processos cognitivos são 
perturbados por acontecimentos no ambiente, este se 
configurando como celeiros para múltiplas sensações e 
laboratórios variáveis de conhecimentos no(s) e do(s) 
mundo(s). Este momento de atenção e concentração 
conscientes67 (deliberadas) são aspectos cruciais atuando 
nesta interferência. 

Por sua importância na configuração de saberes, ha-
bilidades e memórias incorporadas, ultrapassando um 
primeiro momento em que o conhecimento se detém no 
nível das informações e o das ações mecanizadas, a du-
ração talvez se configure como um dos principais alvos 
dos dispositivos de captura do sistema capitalista, que 
funciona amparado na homogeneização, na velocidade, 
na produtividade, na alienação, dentre outros. 

Para Kastrup (2007), o mercado de trabalho contem-
porâneo delibera, há séculos, que não há espaços para 
a duração, o que afeta diretamente a atenção não foca-
da em suas aventuras errantes. Seguindo pelo mesmo 
caminho, também as escolas e universidades, como en-
grenagens do mercado de trabalho e de consumo, têm 
perpetuado a dissolução da duração na medida em que 
empobrecem as possibilidades para que experiências 
(estéticas e lúdicas) possam ser feitas, para que haja tem-
po livre (no sentido de skholé – ver página 384) para 
o pensar e não somente para o cumprir mecanicamente 
tarefas.     

Nesse contexto, pensar na consciência e na atenção 
sob esta perspectiva aqui desenvolvida coloca num ou-
tro patamar a importância de se ampliar, nos ambientes 
e nas ações educativas, as oportunidades para que expe-
riências possam ser feitas por professores e estudantes. 
Primeiro, porque tensionaria o homogêneo, o hegemô-
nico, as recognições e repetições de modelos em esco-
lhas didático-pedagógicas dominantes, tendo em vista o 
caráter comportamental singular de cada estudante e de 
cada professor nos processos de ensino-aprendizagem. 

Segundo, porque as experiências como aqui estão 
sendo consideradas – potências para a invenção (de si e 
do(s) mundo(s)) na diferença – prescindem exatamente 

67 Consciente aqui entendido como “ato 
de tornar claro para a consciência algo 
que nos habitava de modo confuso, opaco, 
afectivo” (SORDI e DE-NARDIN, 2009, p. 
86).
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destas idas e vindas da atenção pela consciência como 
oportunidades para que aquelas porventura possam 
ocorrer. 

A atenção interfere também na percepção, apreensão 
e uso do tempo e nas maneiras como os corpos lidam 
com as situações e com as coisas, bem como se relacio-
nam com elas e entre si: quanto mais focada e dissociada 
de componentes lúdicos, menos espaços sobram para as 
sensações e, por conseguinte, para as intuições, porque 
provavelmente ocupados por tensões, angústias, medos 
e pensamentos de ordem lógico-racional e/ou ligados a 
juízo de valores, estes últimos, inclusive, vinculados até 
a punições (como no caso de alguns tipos de avaliações 
de aprendizagem, como são as provas, por exemplo). 

O resultado é a diluição dos prazeres e dos dese-
jos, o esvaziamento dos sentidos68 e, em alguns casos, 
a estagnação parcial ou completa do sentir-pensar-agir, 
tornando diretamente proporcional à unicidade que ca-
racteriza o que entendemos por foco, as possibilidades 
de se aprender para além do que já constituem os há-
bitos, mesmo que movimentos corpóreos estejam livres 
para ocorrer: neste contexto que estamos consideran-
do, não adiantaria, por exemplo, apenas andar por um 
determinado lugar, olhar para ele, sentir seus odores e 
ouvir seus ruídos, se não se souber colocar-se permeá-
vel às afetações, aos agenciamentos, ao que extrapola a 
percepção se vinculando a movimentos sensíveis e da 
atenção.

Essa questão, digamos, de sofrimentos, não está sen-
do aqui ressaltada para que possibilidades de apren-
dizagens sejam vinculadas a apenas experiências que 
provoquem prazer ou alegria nos corpos. Sob a pers-
pectiva lúdica – que se constrói a partir dos afetos –, 
os sofrimentos que compõem nosso cotidiano talvez até 

com mais intensidade do que aqueles (os prazeres e as 
alegrias), também disparam aprendizagens porque, cog-
nitivamente falando, tudo o que ocorre com os corpos é 
passível de lhes disparar movimentos do aprender.  

68 É importante elucidar que quando se 
fala aqui em esvaziamento de sentidos, está 
se falando dos sentidos criados pelos pró-
prios sujeitos (da experiência) enquanto 
partícipes de acontecimentos. Assim, cada 
um deles tem a oportunidade para com-
por seus próprios sentidos, memórias, sen-
tir-pensar-agir, problematizações.
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2.1.2. O aprender sob a perspectiva da invenção

Para trazer à tona sua política da invenção, Kastrup 
(2007, p. 223-224) lança a seguinte pergunta: que tipo 
de relação um observador comum “estabelece com a 
aprendizagem?”. Sua resposta aborda duas possibilida-
des. A primeira, ele aprende segundo a política da re-
cognição para “obter um saber”, em que o processo se 
submete ao produto através do estabelecimento de uma 
relação servil com a técnica e a aprendizagem constitui-
-se um meio para a obtenção de um saber. A segunda, 
aprende a aprender “para continuar aprendendo e in-
ventando a si mesmo e inventando um mundo”. 

Se considerarmos que invenção significa potência 
de diferenciação, força que atravessa os processos psi-
cológicos69 em busca de ramificações possíveis para as 
soluções, estamos falando em aprender maneiras não 
hegemônicas de um aprender que se pauta na conso-
nância corpo-ambiente (acoplamento) e leva em con-
sideração as imprevisibilidades dos agenciamentos em 
devir, no tempo presente, para possibilitar que a cogni-
ção se diferencie constantemente de si mesma, se mul-
tiplique, a partir das experiências a que os sujeitos (sub-
jetividades) se ex-põe no(s) mundo(s). Nesse contexto, a 
aprendizagem está sempre ocorrendo processualmente, 
se rizomando70, possibilitando aos sujeitos alcançarem 
e puxarem para si as pontas soltas que encontram nos 
caminhos nos quais se movimentam, mas também dei-
xando neles as pontas dos fios que tecem para outros 
corpos os puxarem.

Sob a perspectiva da política da invenção, “(...) a 
aprendizagem conduz a um saber, mas este é singular, 

diferencial e provisório, não gera a ilusão de uma lei 
transcendente e universal” (KASTRUP, 2007, p. 225). 
Aqui, o aprender a aprender é também o aprender a 
desaprender hábitos, formas, representações que são co-
locados o tempo todo sob a tensão da problematização 
a partir do momento em que se toma o mundo e as sub-
jetividades não como entes fechados, prontos, mas que 
inventam e são inventados, o tempo todo, no curso do 
próprio viver. Os que assim se dispõe a aprender mais 
facilmente se mantêm abertos a afetações71, a agencia-
mentos e a breakdown pelo exercício do corpo vibrátil 
e da atenção consciente. Acolhem as transformações 
autopoiéticas pelas quais passam constantemente e não 
consideram possuir uma “essência”, pois se colocam no 
registro da diferença.

A política da invenção pressupõe movimentos ilus-
trados no seguinte diagrama já trazido anteriormente 
(página 62), mas a importância de sua presença aqui 
justifica a repetição:

Figura 3. Processo de cognitiva inventiva

Elaboração: Mônica Olender    Arte: Camila Loureiro

69 Como são o pensamento, a aprendiza-
gem, a memória e a linguagem.

70 A ideia de rizoma para os filósofos Gil-
les Deleuze e Felix Guattari (1995, p. 11-
37) se refere ao seu entendimento de que o 
mundo não pode ser explicado a partir de 
uma lógica binária, mas sim pela ideia do 
múltiplo do qual o uno faz parte quando 
subtraído dele: n – 1. Um rizoma é carac-
terizado pelas múltiplas conexões que suas 
inúmeras linhas possibilitam fazer. Nele, 
não é possível prever direções, inícios ou 
fins. Também não está ligado a modelos. 
Trata-se de processos que se dão por agen-
ciamentos.

71 Baruch Espinosa (apud BERTINI, 
2015, p. 12) relaciona os afetos a estados de 
alegria – “passagem de um estado de me-
nor potência de agir do corpo e da mente 
para o estado de maior potência, o que 
contribui (...) para a preservação do ser” – 
e de “tristeza” – passagem de um estado de 
maior potência do corpo e da mente para 
um estado de menor potência”.
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O rio que fazia uma volta 
atrás da nossa casa  

era a imagem de um vidro mole... 
 

Passou um homem e disse: 
Essa volta que o rio faz... 

se chama enseada... 
 

Não era mais a imagem de uma cobra de vidro 
que fazia uma volta atrás da casa. 

Era uma enseada. 
Acho que o nome empobreceu a imagem.

(BARROS, Poesia Completa. São Paulo: Leya, 2011)

Em sequência ao breakdown, a abertura estética ou 
sensível – ou experiência estética, como diz Larrosa 
(2017b, p. 62-67) –, corresponde a movimentos opera-
dos pelo sujeito em que as afetações, ou seja, interiori-
zações do fora (dobras e redobras do fora) o colocam 
num mergulho em seu próprio território, momento em 
que se misturam passado e presente, em que o passado 
se dilui (não desaparece, mas vai anuviando) podendo 
compor os extratos na formação de novas subjetivida-
des e de novos territórios, caso o processo da invenção 
continue. É composição de momentos de abertura para 
o(s) mundo(s) que continua a ser mediado por formas e 
por culturas, mas que também se abre para possibilida-
des outras de sentir-pensar-agir. Tudo isso muito se rela-
ciona com criação do novo e, com ela, da atribuição de 
sentidos próprios para as coisas do(s) mundo(s), mesmo 
que ainda ancorada na dimensão da representação. Era 
o que costumava fazer Manoel de Barros, chamado por 
alguns de “o poeta do devir”.

A produção de subjetividades tem sua continuidade 
num momento seguinte, que é o do estabelecimento de 
novas correlações de forças72 que envolvem os sistemas 
sensorial e motor. Não seguir por essa direção inventiva 
se apresenta também como possibilidade, mas configura 
aquela da permanência, da manutenção de um estado 
cognitivo que já estava estabelecido anteriormente (re-
cognição).

Kastrup (2007, p. 225-226) ressalta, porém, que a in-
venção não ocorre naturalmente. A partir de Bergson, 
ela afirma ser necessário um esforço seguinte ao devir 
da cognição, que diz respeito ao disparar a produção 
de uma nova subjetividade que assuma essa política em 
detrimento da recognição, ao conseguir materializar sen-
tidos novos para aquilo que problematiza, estando nesse 

72 Consideradas por Gilles Deleuze como 
movimentos de reterritorialização.
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lugar ela própria e o(s) mundo(s). Diz Bergson (1911 
apud KASTRUP, 2007, p. 226) a esse respeito:

O pensamento que é apenas pensamento, a 
obra de arte que é apenas concebida, o poema 
apenas sonhado não custam muito; é a realiza-
ção material do poema em palavras, da concep-
ção artística num quadro ou numa estátua que 
demandam esforço. O esforço é penoso, mas é 
também precioso, mais precioso que a obra que 
resulta dele, porque, graças a ele, tiramos de nós 
mais do que tínhamos, elevamo-nos acima de 
nós mesmos. Ora, esse esforço não seria possível 
sem a matéria: pela resistência que ela opõe e 
pela docilidade a que podemos conduzi-la ela é, 
ao mesmo tempo, obstáculo, instrumento e estí-
mulo; ela experimenta nossa força, conserva-lhe 
a marca e provoca intensificação. 

A tecitura da tese-teia se deu assim, experiência de 
formação e transformação de um corpo-pesquisadora-
-aranha que se abriu a possibilidades para novas expe-
riências e cedeu ao “esforço” bergsoniano ao se colo-
car a aprender a aprender intentando se inventar como 
professora de AU, inventar seu cotidiano docente no 
tempo e possibilitar oportunidades para que estudantes 
também pudessem fazer o mesmo, experimentos que 
serão apresentados na parte 3: Ações Inventivas (página 
241).

2.1.3. Movimentos ludo-sensíveis

Entende-se por sensível a abertura (estética) corpórea 
às intensidades e aos signos emitidos pelos seres e coisas 
do(s) mundo(s). A partir da ativação das potências da 
dimensão sensível – percepção, sensações, emoções e 
sentimentos – se faz possível às subjetividades apreende-
rem estes signos e intensidades. 

Acionando os sentidos pela percepção (experiência 
sensível através do tato, do olfato, do paladar, da visão e 
da audição) e pelos sentimentos (experiência da emoção 
psicológica), é possível às subjetividades compreende-
rem o mundo através de suas formas num plano que 
Suely Rolnik (1993, p. 2) chama de visível. As relações 
neste plano – experiências mais imediatas que se pode 
fazer num mundo – se dão a partir da comunicação, 
esta pautada em códigos socioculturais, representações 
e movimentos cognitivos que dão sentido coletivo à re-
alidade, pois compartilhados com outros em um existir 
social de base identitária que configura a experiência 
da subjetividade enquanto indivíduo (sujeito moderno). 

Por sua vez, cada encontro presencial ou à distância 
dos seres com outros seres e deles com as coisas do(s) 
mundo(s) é marcado, no plano invisível, pela agitação 
de forças capazes de produzirem diferentes efeitos, bem 
como novas e mais sutis maneiras de ver e de sentir 
num registro que é extracognitivo. As relações aqui são 
marcadas pela presença viva do outro à subjetividade e 
não se dão pela comunicação e por representações, mas 
por reverberações, ressonâncias, contágios. Estas são 
sentidas pelos corpos através das sensações, em especial 
pelo que Rolnik (2018, p. 53-54), como dito anterior-
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mente, chama de intuição, saber-do-corpo ou corpo vi-
brátil, possibilitando às subjetividades experiências “fo-
ra-do-sujeito” disparando situações de perturbação dos 
hábitos (breakdown) a partir de como elas se permitem 
afetar pelos encontros no(s) e com o(s) mundo(s). Sobre 
o corpo vibrátil, ele 

(...) é a potência que o corpo tem de vibrar a 
música do mundo, composição de afetos que 
toca à viva voz na subjetividade. A consistência 
subjetiva é feita dessa composição sensível, que 
se cria e recria impulsionada pelos pedaços de 
mundo que nos afetam. O corpo vibrátil, por-
tanto, é aquilo que em nós é ao mesmo tempo 
dentro e fora: o dentro nada mais sendo do que 
uma filtragem seletiva do fora operada pelo de-
sejo, produzindo uma composição fugaz. (ROL-
NIK, 1999, p. 32).   

Estes processos de perturbação – alimentados por 
movimentos sensíveis de percepção e sensação – são 
inerentes às vidas humanas, podendo tanto pulsionar 
desejos no sentido de encher seus corpos de vigor, 
quanto provocar situações que lhes sugue vitalidade. 
Isto ocorre, segundo Rolnik, pela condição paradoxal 
que caracteriza o desfazimento das formas e representa-
ções conhecidas e o que ocorre depois aos sujeitos, que 
pode ser, respectivamente, (1) a composição de outras 
formas e de um novo território existencial, potencializa-
do por novas sensações a partir da abertura estética e da 
criação de novas configurações existenciais; ou (2) a sua 
permanência em lugares que, para eles, perderam senti-
do, nos quais também não se reconhecem, o que pode 
potencializar crises pautadas em medos e desamparo.  

Como se viu (página 54), se o sujeito se permite se 
ex-por a aberturas e vai se deixando afetar por novos 
signos nas experiências que faz, há grande possibilidade 
de que sejam estabelecidas novas correlações de forças73 
a partir de acoplamentos com o meio, o que pode im-
pulsioná-lo a se movimentar na direção da invenção do 
novo, da expansão da vida. Neste ponto, Rolnik destaca 
a ação de duas potências74 que atuam mobilizando esta 
vida: a da criação (afeto estético), que depende exata-
mente das forças que decompõem e compõem mundos, 
e a da resistência (afeto político), relacionado à mobiliza-
ção de movimentos e ações na defesa dos mundos que 
se quer manter.

O filósofo da educação João-Francisco Duarte Júnior 
considera que o(s) mundo(s), antes de se apresentar(em) 
a nós como matéria inteligível, nos chega como um algo 
sensível, algo a ser explorado a partir da percepção e 
da sensação, ao que acrescento papel fundamental tam-
bém à atenção. Destas descobertas emergiria um saber 
sensível, que é 

(...) inelutável, primitivo, fundador de todos 
os demais conhecimentos, por mais abstra-
tos que estes sejam; um saber direto, cor-
poral, anterior às representações simbólicas 
que permitem os nossos processos de racio-
cínio e reflexão. (DUARTE JR., 2006, p. 12).

Os encontros sensíveis com o(s) mundo(s) nos esti-
mulam, interferindo nas maneiras como o(s) sentimos 
e nas maneiras como nele(s) nos sentimos, pensamos 
e agimos, criamos e resistimos. Os gregos nominavam 
tais estímulos de aisthesis – traduzido para o português 

73 O que seriam, para Deleuze, as reter-
ritorializações.

74 A psicanalista destaca, apoiada no tra-
balho de Antonio Negri, que a dissociação 
das potências de criação e de resistência do 
corpo vibrátil é causa de desvigor e que é 
aí, na captura desta duração relacionada 
à política do desejo, que atua o capitalis-
mo. Segundo ela, “o destino da potência 
de criação, dissociada do acesso ao corpo 
vibrátil e separada do afeto político é for-
mar um manancial de força de trabalho 
de invenção “livre” – liberdade, aqui, con-
sistindo em estar inteiramente disponível 
para ser instrumentalizada pelo mercado, 
ou seja para ser cafetinada pelo capital, e 
corresponde a um estado de impotência 
para apropriar-se desta força e investi-la” 
(ROLNIK, 2003, p. 5). No caso da potência 
de resistência, “(...) sua clivagem do corpo 
vibrátil impede de reconhecer aquilo que 
a convoca: a crueldade inerente à vida, 
sua condição trágica, que se impõe como 
necessidade em função do paradoxo entre 
aqueles dois modos de apreensão sensível 
do mundo” (ROLNIK, 2003, p. 5).
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como estesia (o contrário de anestesia) – raiz semântica 
da palavra estética. 

Pensar em estética é considerar o que se passa com 
o sujeito, as afetações alegres e tristes que marcam sin-
gularmente cada corpo humano a partir da complexa 
malha de relações que estes estabelecem, afetações es-
tas derivadas tanto de acontecimentos no plano visível, 
quanto em reverberações de intensidades no invisível. 
São possibilidades para cultivos de si, para perturbações 
e aprendizagens inventivas capazes de interferirem nos 
processos de produção de subjetivação. 

Luckesi destaca a importância do lúdico como dispa-
rador de experiências estéticas (ou sensíveis) ou, como 
denomina, de ludicidade. Segundo ele, por lúdico pode-
mos entender tudo aquilo que propicia a plenitude nas 
experiências (LUCKESI, 2005, p. 2), tudo que é capaz 
de acionar violentamente nossas sensações mais profun-
das nos perturbando, nos afetando esteticamente no re-
gistro das paixões e criando espaço para que processos 
inventivos possam ocorrer. 

Por sua vez, ludicidade seria este fenômeno que aco-
mete o “dentro-do-sujeito” quando participa de situa-
ções lúdicas ou de experiências (estéticas). A plenitude 
acima referida significa uma imersão corpórea completa 
(sentir-pensar-agir) do sujeito nas experiências que faz, 
estados de ludicidade, de torpores ou, como diz Larro-
sa, de tremores; um estado de espírito que, se verdadei-
ramente o consome, o toma por inteiro, não deixa pos-
sibilidades para que se dedique paralelamente a alguma 
outra atividade além daquela que está fazendo e para a 
qual atribuiu sentidos próprios.  

Geralmente, as atividades lúdicas são relacionadas 
ao belo, ao prazer, à satisfação, a uma certa liberdade 

de expressão, compreensão entendível na medida em 
que se espera daquilo que é lúdico a possibilidade de 
que proporcione (re)vigores, ou seja, encha os corpos de 
vida, o que ocorre – e aqui vale repetir o destaque que 
conclui o parágrafo anterior – quando há atribuição de 
sentidos para o que se faz. 

Mas, se de acordo com Luckesi, a ludicidade é singu-
lar e não transferível, fica fácil entender que atividades 
lúdicas não podem ser tomadas como disparadoras de 
boas reverberações para todos. A dança pode ser con-
siderada uma manifestação artística de caráter lúdico, 
mas um sujeito que não goste de dançar, seja por que 
motivos for, não se sentirá confortável se colocado neste 
lugar. Talvez, o convite para dançar até possa transfor-
mar as sensações ao ponto de configurar ludicidade – 
ou experiência, aos olhos de Larrosa –, mas esta não 
será fonte de prazeres, o que de maneira alguma a torna 
inerte quanto aos movimentos autopoiéticos que pode 
provocar, inclusive instigando esse sujeito a (re)ações 
inventivas. 

Como se viu, experiências ou ludicidade, são ca-
racterísticas próprias do cotidiano de seres humanos e 
ocorrem por correlações que estes sejam capazes de es-
tabelecer com coisas e com outros seres. Fenômenos ar-
tísticos desempenham papel fundamental como dispara-
dores lúdicos para que experiências ocorram, afetando 
sensivelmente tanto seus criadores quanto aqueles que 
com a criação irão interagir. Mas não só a arte ocupa 
este papel: quaisquer acontecimentos – sejam eles coisas 
materiais, sons, cheiros, texturas, cores, paisagens, sen-
sações, emoções, ações – que constituem dinâmicas coti-
dianas (ordinárias) dos grupos sociais em seus modos de 
habitar o(s) mundo(s) também se configuram potência 
para experiências, tendo em vista possibilitarem break-
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down e o acionamento da intuição a partir do momento 
em que provocam perturbações. 

Para nenhuma experiência é possível determinar 
como e quando irá ocorrer, mas a incorporação de cer-
tos saberes e habilidades pode contribuir na ampliação 
das oportunidades, principalmente para sujeitos que se 
coloquem dispostos, ex-postos e conscientemente aten-
tos. A necessidade desta disciplinarização75 decorre dos 
muitos séculos em que os saberes do corpo foram mar-
ginalizados em favor dos saberes da mente, da racio-
nalidade, da lógica, do inteligível, pois tomados como 
categoria perene, não confiável para atenderem aos ob-
jetivos de domínio do(s) mundo(s) pelas ciência e filo-
sofia hegemônicas modernas, herança que ainda muito 
influencia nosso tempo presente. Luckesi (2005, p. 16) 
reforça esta situação quando diz, a respeito dos proces-
sos de ensino-aprendizagem, que

em função de nossa herança iluminista, quere-
mos aprender e ensinar somente pelo processo 
cognitivo e, em função de nosso comprometi-
mento com a produtividade, buscamos sempre 
mais e mais atividades. Com isso, nossa experi-
ência de sentir permanece relegada ao segundo 
plano; ou ao terceiro, quarto,... último plano! 
Portanto, nosso caminho predominante é viver 
no desequilíbrio dos nossos elementos constitu-
tivos, psíquicos e corporais, ao mesmo tempo.

O refinamento de saberes sensíveis emerge nesse con-
texto, em que a atenção ao que não compõe o que Mil-
ton Santos chamaria de espaços luminosos76 precisa ser 
burilada para chegar molecularmente a registros pouco 
alcançados pela excessiva quantidade de informações e 

produtos que dominam a macrofísica contemporânea, o 
que também envolve aprender a reduzir velocidades de 
apreensão de si e do(s) mundo(s). Duarte Júnior (2006, 
p. 97) diz que 

(...) com a atenção voltada quase exclusivamen-
te para a representação das coisas, vamos nos 
tornando indiferentes e cegos para as próprias 
coisas. O real, em sendo recriado e melhorado 
nas imagens, torna-se nelas mais atraente do que 
a realidade circundante, a qual passa a merecer 
tão só uma atitude indiferente ou até desdenho-
sa de nossa parte.

Complemento esta consideração sobre os perigos 
da representação substituindo aquilo que é “realidade” 
com o que disse o ambientalista e escritor Ailton Kre-
nak, em entrevista ao programa Roda Viva (KRENAK, 
2021)77. Ao ser perguntado sobre o que podem dizer, 
isto se ainda tiverem algo a dizer, o rio e as florestas para 
nossas sociedades do consumo – para este nosso mundo 
da mercadoria que se esquece dos processos que estão 
por trás da produção das coisas, configurando um peri-
goso abismo cognitivo – ele se ampara no que chamou 
de mágico:  

Vamos imaginar que esse mundo da mercado-
ria então é mágico. Ele faz aparecer água na tor-
neira, leite na caixinha e coisas na gôndola [dos 
supermercados], quer dizer, o pensamento má-
gico do mundo subalterno a essa ordem capita-
lista ele é tão maravilhoso quanto o pensamento 
de um xamã. (...) O pensamento mágico de um 
escravo do capitalismo ele é tão fantástico que 

75 Disciplina, como sugere Larrosa 
(2017c, p. 54), “(...) não como uma catego-
ria moral ou política, mas como uma práti-
ca de habilitar”.

76  Nas palavras de Santos e Silveira 
(2001, p. 264), os espaços luminosos se-
riam “(...) aqueles que mais acumulam 
densidades técnicas e informacionais, 
ficando assim mais aptos a atrair ativida-
des com maior conteúdo em capital, tec-
nologia e organização. Por oposição, os 
subespaços onde tais características estão 
ausentes seriam os espaços opacos. Entre 
esses extremos haveria toda uma gama de 
situações. Os espaços luminosos, pela sua 
consistência técnica e política, seriam os 
mais susceptíveis de participar de regulari-
dades e de uma lógica obediente aos inte-
resses das maiores empresas. Mas, de fato, 
como essas lógicas transcendem os lugares 
em que se realizam, sua presença implica 
quase sempre uma tendência à ingover-
nabilidade dos respectivos lugares. Não 
haveria, então, exagero, em considerar 
tais espaços luminosos? Dito assim, isto é, 
sem crítica, estaríamos adotando e mesmo 
engrossando uma visão preconceituosa 
da organização do espaço, ao atribuirmos 
qualificação valorativa a uma característica 
que interessa apenas a um grupo limitado 
de atores”.

77 Programa Roda Viva. Trecho disponí-
vel a partir do minuto 45:00. 
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ele acredita que o capitalismo pode acabar com o mundo e criar 
outro. (...) Nesse mundo mágico do capitalismo tudo pode. A 
Terra, inclusive, se ela acabar, tem outra.

Na contramão desta maneira de apreensão e consideração abstratas 
das coisas e dos processos que constituem as próprias coisas e modos de 
viver características da porção capitalista do mundo, fica fortalecido o 
papel da atenção como recurso potente de aprenderes na imanência de 
mundo(s). Trata-se de uma atenção receptiva agenciada a uma consci-
ência que se permite errâncias, ambas descompromissadas, libertas das 
amarras que caracterizam preceitos de cunhos utilitários, instrumentais 
e “mágicos”. 

Esta condição aberta não suprime da atenção, porém, o seu papel 
nos processos de aprendizagem, mas, pelo contrário, a coloca como 
intercessora – não como condição – fundamental para aprenderes que 
se darão não só a partir da percepção, mas também da intuição, pos-
sibilitando a plenitude corpórea de (re)composição do inteligível e do 
sensível em movimentos cognitivos e extracognitivos no(s) mundo(s) 
vivido(s). Sobre isto, diz Kastrup (2010, p. 40-41): 

(...) algumas práticas são especialmente capazes de criar condi-
ções para a suspensão dos juízos e da atitude natural [dos sujeitos 
da experiência]. A prática da meditação budista, a escrita de um 
texto, o estudo da filosofia e a sessão de psicanálise são algumas 
delas. Não se trata de uma lista fechada e outras possibilidades 
têm sido estudadas, envolvendo experiências artísticas em con-
textos individuais (CABRAL, 2006) e coletivos, como oficinas 
de leitura com crianças pobres (KASTRUP, 2002), rodas de po-
esia com empregadas domésticas (KASTRUP, 2003) e oficinas 
de cerâmica com deficientes visuais (KASTRUP, 2008). O que 
caracteriza tais práticas é a mobilização de uma atenção especial, 
que Deleuze chamou de à espreita e que eu descrevo como con-
centrada e, ao mesmo tempo, aberta (KASTRUP, 2004). É uma 
atenção diferente daquela mobilizada para a realização de uma 
tarefa específica ou para a solução de um problema definido. 

É uma atitude atencional de abertura para o encontro e para o 
acolhimento da novidade inesperada.

   

São várias as possibilidades de estímulo ao incremento de saberes 
e habilidades a partir do cuidado à atenção em experiências sensíveis 
(estéticas). As práticas educativas não deveriam se furtar a este que en-
tendo ser um compromisso com maneiras outras de sentir-pensar-agir 
através de desvios à hegemonia cognitivista capitalista e ao seu controle 
de produção de subjetividades, o que não quer dizer que o considere 
melhor que outros com a mesma intenção.

Uma delas e que já vem sendo citada por todo o texto desta seção 
é a que Kastrup (2010) chama de “aprendizagem inventiva”, que busca 
conferir à aprendizagem a responsabilidade de formar e transformar os 
sujeitos colocando-os para pensar a partir de breakdown que possam 
tirá-los de seus lugares de conforto, papel desempenhado pelas próprias 
experiências e por situações lúdicas a partir do que suscitam no registro 
da dimensão sensível. 

O importante aqui é que os sujeitos, de maneira emancipada, dis-
ciplinada e nutridos de sentidos para o que fazem, sejam capazes não 
só de responder a perguntas, mas de formular perguntas, bem como 
inventarem seus próprios mundos (territórios existenciais) ao invés de 
somente se adaptarem passivamente ao mundo pré-existente:   

Nesse contexto, vale destacar a prática educativa chamada por sua 
autora, a pedagoga Cristina d´Ávila (2021), de “didática ludo-sensível”. 
Esta se pauta na composição entre saber didático e saber sensível em 
movimentos de integração e transformação do sentir-pensar-agir huma-
nos tomando como base pressupostos advindos de pedagogias crítico-
-construtivas, da fenomenologia dos filósofos Michel Mafesoli e João-
-Francisco Duarte Júnior, além da ludicidade de Cipriano Luckesi.

A didática ludo-sensível ou simplesmente sensível está

(...) voltada para a compreensão dos processos subjetivos que 
estão na base das ações humanas cotidianas mais simples e estão 
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presentes também no ensinar e no aprender. A ideia que repou-
sa sob a tese é de que há vida, sentimentos, emoções, nas rela-
ções estabelecidas entre professores alunos e seus pares, assim 
como entre esses sujeitos e o conhecimento. O motor de tudo 
está na premissa de que não há razão sem sensibilidade e de 
que, também, não há sensibilidade desacompanhada da razão. O 
inteligível está associado inexoravelmente ao aspecto sensível da 
existência, vale dizer, à intuição, à corporeidade, à imaginação 
que conduzem ao pensamento criativo. Portanto, o ensino ganha 
outra dimensão na concepção traçada, uma dimensão afinada às 
múltiplas capacidades humanas, aos aspectos intelectuais, emo-
cionais, intuitivos e corporais. (D´ÁVILA, 2021).

Recursos interessantes, de caráter lúdico, que acompanham esta pro-
posta são o que a autora chama de “metáforas criativas”, que promo-
vem aproximações cognitivas entre estudantes e as coisas e seres do(s) 
mundo(s) e, além destas, aproximações didáticas entre professores e 
estes processos de aprendizagem dos estudantes. As interações resultan-
tes desses encontros “(...) favorecem a mudança de estado emocional, 
gerando campos energéticos e vibratórios que podem estimular a ocor-
rência de ações e reflexões” (TORRES; MORAES, 2018, p. 70) nos 
corpos-aprendizes, ao que se soma o sentir, o lembrar e o emocionar-se. 
Tais metáforas, 

(...) como filmes, jogos, música ou outra obra de arte, são mobili-
zadores de aprendizagens significativas posto que provocam nos 
partícipes do processo educativo, um élan, uma abertura para o 
processo do conhecimento e sensação de encantamento ou de 
deslocamento para uma outra esfera que não apenas a racional. 
(D´ÁVILA, 2021). 

 

Não só as metáforas criativas, mas toda a metodologia da didática-lu-
do sensível se dá a partir de experiências de um ensino sensível e lúdico 
como disparador de possibilidades outras de aprendizagem, tomando 

o estudante enquanto singularidade que já traz consigo saberes, habi-
lidades e competências ligados aos contextos socio-político-culturais a 
que está vinculado, estes provenientes de suas experiências pregressas. 

Nesse contexto, como elucidam d´Ávila e Ferreira (2018, p. 36-37) 
sob a perspectiva do ensino, caberia 

(...) ao professor orquestrar uma didática que permite, primeiro: 
a sensibilização; a metabolização; a criação de situações desa-
fiadoras a fim de que possa mediar e interagir com os alunos 
de modo compartilhado. Cabe ao professor, ainda, provocar a 
imaginação, permitindo a visualização compreensiva do conheci-
mento, a ressignificação desde conhecimento e o aflorar de novas 
compreensões, valores e atitudes.   

Tanto a aprendizagem inventiva quanto a didática ludo-sensível to-
mam fenômenos artísticos e dinâmicas cotidianas como fundamentais 
disparadores de perturbações visando breakdown a partir de como as 
subjetividades percebem e sentem as situações e nelas se colocam. 

É sob a perspectiva de potencialização da vida no registro das pai-
xões, de possibilidades de rearranjos de forças a partir de exercícios do 
corpo vibrátil – nas experiências e como possibilidade para experiên-
cias – nos sujeitos enquanto corpos criativos e políticos, que o sensível, 
o lúdico, a ludicidade e a atenção consciente ganham espaço nas pre-
sentes elucubrações como potências para sentir-pensar-agir não hege-
mônicos no âmbito do ensino-aprendizagem da AU.
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2.2. Experenciando experiências

 
Experiência é uma palavra com significado comple-

xo. Complexo não porque complicado, mas porque 
composição de sentidos que, para entendimentos mais 
rasos, poderiam até ser arrancados de sua condição de 
complementaridade e tomados como paradoxais. Me 
explico. 

Na língua portuguesa (e talvez em outras línguas la-
tinas), experiência vem atrelada à ideia de memória, de 
passado quando a consideramos como extratos histó-
ricos compondo os corpos dos sujeitos no decorrer do 
tempo, potencializando aprendizagens e, consequente-
mente, saberes a partir das relações que estes estabele-
cem no e com o(s) mundo(s). Mas também é usada para 
se pensar devir, acontecimentos no aqui e agora de uma 
eternidade sem cisões e contagem de tempo (LARRO-
SA, 2017b, p. 142) abertos a transformações pelo que 
está por vir.

Tal paradoxo talvez encontre suporte numa corri-
queira simplificação mercadológico-objetificatória que 
costuma atrelar a adoção do novo a processos de subs-
tituição, de eliminação dos traços daquilo que já existe, 
o que inclui seres vivos e, no âmbito destes, os seres 
humanos. 

Os conhecimentos que vão sendo incorporados ao 
longo do tempo, ou seja, na composição de extratos 
históricos, prescindem de exercícios de repetição, com 
erros e acertos, para se fortalecerem como saberes e ha-
bilidades, pois “(...) à medida que uma pessoa desenvol-
ve sua capacitação, muda o conteúdo daquilo que ela 

repete” (SENNETT, 2020, p. 49). 
O que escapole ou é deixado propositalmente alheio 

ao tipo de lógica simplificadora e reducionista mencio-
nada nos parágrafos precedentes é o fato de que tais 
exercícios podem se conformar cada vez mais potentes 
se praticados por corpos que se colocam abertos a im-
previsibilidades, aos não planejamentos que caracteri-
zam o cotidiano e os agenciamentos que dele podem 
emergir em devir, mesmo que sua atitude neste proces-
so de aprender se faça por movimentos disciplinadores 
(enquanto treinamento). 

Trata-se de corpos – e consequentemente da aten-
ção – abertos aos movimentos da consciência (estes os-
cilando entre focados e dispersos) sendo estimulados a 
usufruírem do que já trazem consigo, de sua condição 
de experientes (experts)78 – misto de autonomia e auto-
ridade em relação ao que sabem e ao que fazem –, mas 
abrindo direções para novas experiências, inventando 
novas possibilidades para o(s) mundo(s) que habitam e 
se (auto)produzindo no mesmo passo. 

São processos que poderiam ser entendidos como ex-
periências estéticas atualizando experiências em corpos 
que agem colocando constantemente em xeque seus sa-
beres e poderes, porque colocam em desconfiança aqui-
lo que já sabem: sempre há possibilidades para mais 
saberes, quando estes são tomados sob a perspectiva da 
diferença, da heterogeneidade e da multiplicidade. 

Esta atitude de abertura para o que está por vir tam-
bém é mencionada por Sennett (2020, p. 62) quando 
fala em capacitação – que conceitua como “prática do 
treinamento” (SENNETT, 2020, p. 48) –, esta conforma-
da por etapa mais básica, de incorporação corriqueira 
de conhecimentos tácitos através de repetições, e ou-

78 Lidando com questões relacionadas à 
preservação do patrimônio cultural há vá-
rios anos, me é bastante comum encontrar 
experiência sendo usada para fazer refe-
rência àqueles que podemos chamar de 
mestres de ofícios ou somente mestres, que 
são sujeitos que detêm saberes – enten-
dendo-se saberes como María Zambrano 
(1989, p. 107): “experiencia sedimentada 
en el curso de uma vida” (CONTRERAS; 
FÉRRE, 2010) – que foram sendo incorpo-
rados com o passar do tempo e garantem 
uma primazia no lidar com certos fazeres 
como, por exemplo, no campo da arqui-
tetura, determinadas técnicas construtivas 
de cunho tradicional artesanal. Mas estas 
figuras, cujos corpos tornam possível a 
materialização do intangível, estão presen-
tes em quaisquer profissões, em quaisquer 
culturas (em algumas delas, conhecidos 
como anciãos), em quaisquer grupos so-
ciais. São considerados experientes, ex-
perts, sábios e/ou detentores de saberes 
porque se exercitaram/exercitam incan-
savelmente a partir de uma equação que 
coloca em relação seu corpo (memória, 
sentidos, sensações, atenção, consciência, 
movimentos), o tempo (história, repeti-
ções, transformações, devir) e espaço (coi-
sas e condições do ambiente, ferramentas) 
para que executem determinados fazeres. 
Nesta direção, um sujeito experiente o é 
porque composição de experiências no 
tempo, ou seja, de aprenderes sedimen-
tados e incorporados no tempo que o co-
locam, enquanto singularidade, em lugar 
de destaque naquilo que faz, lugar a ser 
respeitado e tomado como referência por 
aqueles que ainda não sabem, mas que, 
potencialmente, podem com ele apren-
der. Temos aqui uma situação que, em seu 
cerne, naturalmente envolve movimentos 
educacionais evidenciando a imbricada 
relação entre gerações no compartilha-
mento de conhecimentos no correr do 
tempo e em consonância com o ambiente, 
garantindo não só a sobrevivência cultural 
dos grupamentos humanos, mas também 
a biológica pela preservação dos diversos 
modos de habitar o mundo. Se for possí-
vel uma síntese para pensar a experiência 
na direção aqui traçada, poderíamos dizer 
que pode ser garantia para a sustentação 
de vidas no tempo (humanas, mas também 
não humanas).   
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tra mais avançada, em que a crítica entra acompanhan-
do estes exercícios de repetição no sentido de tirá-los 
da pura mecanicidade e colocá-los no registro do in-
cremento àquilo que já se sabia/fazia e como se sabia/
fazia. O sociólogo estadunidense (SENNETT, 2020, p. 
30) desenvolve considerações a este respeito porque está 
preocupado com o que chama de habilidade artesanal 
praticada por artífices, que são aquelas “(...) pessoas (...) 
capazes de sentir plenamente e pensar profundamente o 
que estão fazendo quando o fazem bem”, ou seja, sem 
fins propriamente utilitaristas. 

Na vida “concreta” – vida não burguesa, consumista-
-utilitária, mas como relações com o(s) mundo(s), com 
a linguagem, com o pensamento, com os outros e co-
nosco mesmos, onde a experiência se apresenta para 
nós em sua singularidade e se torna locus de singulari-
zações – passado, presente e futuro compondo os cor-
pos na perspectiva do aprender a partir de experiên-
cias ganham potência quando tomados indivisíveis. Isto 
porque corresponderiam a movimentos conscientes de 
idas e vindas daqueles no espaço-tempo, como visto, 
que fortalecem a incorporação de saberes e habilida-
des nas repetições e possibilitam invenções do novo até 
que este novo se componha hábito a se deixar perturbar 
novamente, dando continuidade a este que é um dos 
tipos de processos cognitivos possíveis. Será desta ma-
neira, então, que entenderemos os corpos: composições 
de marcas no tempo por suas relações no e com o(s) 
mundo(s), pois 

a dúvida, quando transformada em problema, 
quando articulada, é criação e produção de 
pensamento, é mergulho na experiência porque 
é com o corpo que uma questão se faz. É no 

corpo pensante e vibrante que uma perturbação 
engendra a vida que cria: corporificação e afeta-
bilidade. (POZZANA, 2016, p. 61).

A partir daqui os movimentos serão o de tentar diluir 
qualquer possibilidade para se tomar como paradoxal 
as direções até então abertas para a utilização da palavra 
experiência. O que passaremos a desenvolver sobre ela 
carrega consigo esta condição dos corpos serem confor-
mados por saberes, lembranças e habilidades construí-
dos num tempo que já passou, mas estará mais voltado 
para seu entendimento como acontecimentos, como 
aquilo que nos ocorre, nas dimensões visível e invisível 
do(s) mundo(s) (ROLNIK, 1993), a partir das relações 
que estabelecemos com tudo e com todos num aqui e 
agora em devir. 

Segundo Deleuze, o acontecimento se efetua nos cor-
pos, tendo em vista que depende de um estado e de 
uma mistura destes como suas causas, uma vez que é 
por eles produzido em devir, assim como “pelos sopros 
e pelas qualidades que se penetram, aqui e agora” (DE-
LEUZE, 1996, p. 83). O acontecimento é (...) “sempre 
produzido pelos corpos que se entrechocam, se cortam 
ou se penetram, a carne e a espada, apesar de não ser da 
ordem dos corpos” (DELEUZE, 1996, p. 83). Para ele, 

cada acontecimento é uma névoa de gotículas. 
Se os infinitivos “morrer”, “amar”, “agitar”, “sor-
rir”, etc., são acontecimentos, é porque há neles 
uma parte que a sua consumação não chega a 
realizar, um devir que não cessa simultaneamen-
te de esperar por nós e de nos preceder como 
uma terceira pessoa do infinitivo, uma quarta 
pessoa do singular.
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Neste contexto, Larrosa (2017a, p. 110-111) entende 
experiências como acontecimentos, aquilo que nos pas-
sa esteticamente no registro cognitivo do vivido no pre-
sente e os modos pelos quais lhes atribuímos sentidos. 
Para ele,  

O real [enquanto realidade79] não é um tema 
ou um problema, mas sim uma questão sem-
pre aberta. Um tema exige um desenvolvimen-
to, um problema exige uma solução, mas uma 
questão exige, por acaso, uma resposta. Por isso 
a tematização ou a problematização também são 
mecanismos de devastação do real. E o sujeito 
da experiência não é aquele que tematiza ou 
que problematiza, e sim o que pergunta e sobre-
tudo o que se pergunta. 

O real não é representação ou identidade, e 
sim presença.

A experiência é algo que se passa nos corpos que 
encarnam a cognição, portanto, lugares da experiência: 
corpos-experiência. Estes corpos estão sempre, de algu-
ma maneira, envolvidos – e se permitem estar, conscien-
te ou inconscientemente – com os seres e as coisas se 
deixando afetar por eles, percebendo-os, sentindo-os e 
se emocionando a partir destas afetações, que são ca-
pazes de deslocá-los de seus lugares de familiaridades 
e conforto para outros ainda não conhecidos, prontos 
para serem experimentados. As experiências que nas-
cem do vivido, do cotidiano, carregam consigo o gosto 
de primeira vez, plena de imprevisíveis, de não conti-
dos, de espantos, de tremores80, seja de alegrias, seja de 
tristezas:  

   
(...) A experiência não é uma realidade, uma 
coisa, um fato, não é fácil de definir nem de 
identificar, não pode ser objetivada, não pode 
ser produzida. E tampouco é um conceito, uma 
ideia clara e distinta. A experiência é algo que 
(nos) acontece e que às vezes treme, ou vibra, 
algo que nos faz pensar, algo que nos faz sofrer 
ou gozar, algo que luta por expressão, e que às 
vezes, algumas vezes, quando cai em mãos de 
alguém capaz de dar forma a esse tremor, en-
tão, somente então, se converte em canto. E esse 
canto atravessa o tempo e o espaço. E ressoa 
em outras experiências e em outros tremores e 
em outros cantos. Em algumas ocasiões, esses 
cantos de experiência são cantos de protesto, de 
rebeldia, cantos de guerra ou de luta contra as 
formas dominantes de linguagem, de pensamen-
to e de subjetividade. Outras vezes são cantos de 
dor, de lamento, cantos que expressam a queixa 
de uma vida subjugada, violentada, de uma po-
tência de vida enjaulada, de uma possibilidade 
presa ou acorrentada. Outras são cantos elegía-
cos, fúnebres, cantos de despedida, de ausência 
ou de perda. E às vezes são cantos épicos, aven-
tureiros, cantos de viajantes e de exploradores, 
desses que vão sempre mais além do conhecido, 
mais além do seguro e do garantido, ainda que 
não saibam muito bem aonde. (LARROSA, 
2017, p. 10).

E é por se conformarem como desconhecidos, como 
não acabados (como são os verbos no infinitivo) e não 
identificáveis que as experiências estimulam sentir-pen-
sar-agir em momentos posteriores, momentos que emer-
gem carregados de estímulos e possibilidades de ludici-

79 Vale ressaltar que “real” neste trecho, 
em sua vinculação com presença, se dá na 
direção de que seja entendido como reali-
dade, não tendo relação com a vinculação 
freudiana do real com ausência, com falta.

80  A palavra tremores não deliberada-
mente foi para cá trazida. É o título do 
livro em que Jorge Larrosa (2017a) com-
pila uma boa parte dos textos em que fala 
sobre experiência. 
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dade, inclusive para a produção de subjetividades outras por parte das 
singularidades que as fizeram – as experiências –, ainda que as tenham 
feito coletivamente. 

As marcas do que permanece em cada uma destas presenças, destes 
corpos, dá a eles o que sentir, o que pensar e o que agir em processos  
autopoiéticos de formação e transformações de si, além também de 
transformações, ou invenções, do(s) mundo(s) que habitam, pois não se 
sai indiferente de uma experiência a partir do momento em que a con-
sideramos tanto como “(...) vida subjetiva da objetividade como a vida 
objetiva da subjetividade” (SANTOS, 2019, p. 125). Como esclarece 
Contreras e Fèrrez (2010, tradução nossa), “por vezes, será a novidade 
do que acontece que provoca o sentido da experiência, mas por ou-
tras, será a atribuição de um novo sentido ao vivido que fará dele uma 
experiência”, considerando-se que tais sentidos emergem de contextos 
intimamente ligados à cultura e à linguagem em prol da perpetuação da 
bios, ou seja, da vida, nas dimensões do sobreviver e do viver.

Ao se pensar e falar em experiência, não é possível separá-la de algu-
mas dimensões que a acompanham. Destas, nos deteremos em três: (1) 
os sujeitos, (2) os saberes e a (3) linguagem da experiência. 

Pelos primeiros, entende-se aqueles sujeitos, enquanto subjetivida-
des, que se colocam nômades, ex-postos sensivelmente (estética en-
quanto aisthesis) a acontecimentos e se deixam afetar por eles, caracte-
rizando-se essa atitude como uma passividade ativa: essa bem típica das 
crianças, que esperam atentas e conscientes por algo que lhes passe e 
que as faça sentir, comportamento típico também dos corpos acometi-
dos por paixões. 

Aconteça o que acontecer, este sujeito tenta voltar-se para si a par-
tir das experiências que faz e se questiona, procurando descobrir sua 
“própria fragilidade, a própria vulnerabilidade, a própria ignorância, 
a própria impotência” (LARROSA, 2017a, p. 42) que, geralmente, es-
capam ao seu saber, ao seu poder e à sua vontade. Sua força “se ex-
pressa produtivamente em forma de saber e em forma de práxis (ver 
Elucidário, página 384), mas um saber distinto daquele científico e da 

informação e de uma práxis que não se pauta na técnica e no trabalho” 
(LARROSA, 2017a, p. 30).  

Por saberes da experiência entende-se a mediação entre o conhe-
cimento no(s) mundo(s) e a vida humana, conhecimento que se dá a 
partir do que os corpos efetivamente nele(s) vivem como sujeitos apai-
xonados, ex-postos, padecidos, que encarnam – ou incorporam – o 
que lhes acontece se permitindo formar, transformar e se inventar, bem 
como ao(s) próprio(s) mundo(s) neste mesmo processo. 

Estão intimamente ligados aos modos como cada singularidade res-
ponde ao que vai lhe acontecendo ao longo da vida e aos sentidos 
que atribui a isto, o que potencializa sua incorporação, pois emergi-
dos do próprio corpo que faz a experiência. Configuram-se, portanto, 
como escolhas éticas (relacionada ao conduzir-se) e estéticas (referente 
a comportamentos) compondo modos singulares deste corpo habitar 
socialmente o(s) mundo(s). A mediação praticada pela ciência moderna 
da qual somos herdeiros não passa de apropriação utilitária destinada 
a suprir as necessidades traçadas pelo mercado capitalista e por seus 
dispositivos de captura. 

A linguagem da experiência se vincula às maneiras de expressão 
construídas pelo sujeito que faz experiência a partir daquilo que se 
desdobra dele, que emerge de um dentro afetado, perturbado, em pro-
cessos de transformações constantes. Em discursos textuais e orais, se 
caracteriza pela adoção da primeira pessoa por singularidades que esco-
lhem palavras que as trazem consigo, apesar de que não é exatamente 
de si que falam, mas a partir de si. 

A ex-posição corpórea no(s) mundo(s) que caracteriza o sujeito da 
experiência se dá também por seu expressar quando narra suas expe-
riências a alguém, enunciações geralmente recheadas de inseguranças 
e incertezas. Este direcionamento do discurso a alguém é destacado 
por Larrosa (2017a, p. 71), tendo em vista que não é somente o pró-
prio sujeito que deixa sua marca na língua que constrói, mas também 
outros sujeitos com os quais estabelece conversações. Para além destes, 
também são afetados aqueles a quem é direcionada sua escrita/fala, es-
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tabelecendo, desta maneira, uma horizontalidade naquilo que importa 
compor o que se quer dizer, algo que não está apenas no registro do 
inteligível e que, desta maneira, possa potencializar o escrever, o ouvir, 
o falar e o escutar também como possibilidades para experiências: 

(...) ao contrário dos que falam (ou escrevem) para ninguém ou 
para estranhas abstrações, como o especialista, o estudante, o 
expert, o profissional, ou a opinião pública, falar (ou escrever) 
em nome próprio significa também fazê-lo com alguém e para 
alguém (LARROSA, 2017a, p. 71).   

   
Sujeitos, saberes e linguagem da experiência já vêm compondo este 

texto-teia desde seu início e continuarão emergindo ao longo dele, pois 

dão tom às conversações sobre o par experiência-sentido como pos-
sibilidade para o sentir e pensar a educação e, mais precisamente, o 
ensino-aprendizagem da AU nas graduações em direções desviantes 
daquelas hegemônicas. Por enquanto, nos deteremos um pouco mais 
sobre o entender experiências.   

Larrosa, na conferência ministrada em 2007 no âmbito do Encontro 
Nacional “Formar en Futuro Presente” ocorrido em Mar del Plata-Ar-
gentina, adotou um exercício interessante para envolver os participan-
tes na sua explicação sobre o que entende por experiência: propôs 
que, numa folha de papel, fizessem uma espécie de diagrama com as 
palavras que ia lhes pedindo para, paulatinamente, ali escreverem. Meu 
diagrama pessoal seria este: 

Figura 4. Diagrama sobre provocação de Jorge Larrosa

Elaboração: Mônica Olender                                               Arte: Camila Loureiro
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O filósofo espanhol começa a destrinchar o que 
propôs pelo significado que atribui a experiência: o 
que nos passa (em espanhol, lo que nos pasa). Daí, 
pesca o o (em espanhol, lo) para começar por ele, 
passando em seguida para o nos, para o passa (pasa) 
e concluindo com o próprio termo experiência (ex-
periencia). 

Segundo ele, este o se refere ao que nos passa, que 
é sempre um algo que não sou eu (“eu” enquanto 
singularidade), um acontecimento que não depende 
de mim e que não é projeção do que sinto, do que 
penso e do que faço. É a partir desta constatação que 
é possível se falar em exterioridade, daquilo que não 
tem um lugar definido, mas que, decididamente, não 
pode estar em mim nem no lugar que lhe dou. O 
sufixo “ex”, dando o tom para esta direção, possui o 
mesmo significado do das palavras “estrangeiro” (em 
espanhol, extranjero), “exterior” (exterior), “estranhe-
sa” (extrañesa), “exílio” (exilio), “êxtase” (éxtasis). Se 
o que me passa não sou eu, não está em mim e nem 
no lugar onde o coloco – ou seja, está alienado de 
mim (alienação no sentido de separação espacial e 
não de estranhamento no trabalho, como o constrói 
o filósofo Karl Marx81), de minhas palavras, ideias, 
pressuposições e definições – é necessário entender 
que se trata, então, sob a perspectiva da alteridade, 
de um outro (outro corpo, outro sujeito) que tem boas 
chances de me desconcertar, de me perturbar, prin-
cipalmente se apresenta explicações/argumentações 
diferentes das minhas.  

Quanto ao pronome reflexivo nos, o que o filósofo 
pretende é deixar claro que muitas coisas passam o 
tempo todo, eventos ocorrem sem parar, mas, no uni-
verso midiático ocidental capitalista em que vivemos, 

poucas são aquelas que nos tocam, nos afetam, nos 
deixam marcas, nos tiram dos lugares de conforto, de 
planejamento, de domínio, de substituições frenéticas 
das tão comuns excitações consumistas que nos pre-
enchem. 

Os movimentos de enfrentamento daquilo que está 
“fora” pressupõem uma saída de mim, mas também 
um retorno (movimento que Foucault chamaria de 
dobra). São movimentos de reflexividade compostos 
por idas (exteriorizações em direção ao que é objeti-
vo) e voltas (interiorizações subjetivas)82 porque, sen-
do o lugar da experiência, o que se passa a partir dela 
precisa acontecer em mim, corpo-singularidade que a 
faz, por isto a condição da experiência como única, 
singular, irrepetível. 

Para estas subjetividades abertas, que se deixam 
afetar e se (auto)produzirem, não há como não con-
siderar que aprendizagens ocorram neste processo a 
partir das experiências, pois as transformações que as 
acompanham e as invenções que daí podem emergir 
(enquanto exteriorizações a partir de aberturas esté-
ticas) contribuem para o fortalecimento de saberes e 
habilidades que já possuem, bem como para a incor-
poração de outros no que poderia se entender, no 
âmbito educacional, como “formação” (no sentido de 
transformações). 

Mas se trata de um aprender que não é o da re-
cognição (GALLO, 2012) e que não está relacionado 
com conhecimentos impessoais de caráteres utilitário-
-mercadológico, universal e homogeneizante como 
aqueles pretendidos pela ciência moderna, passíveis 
de serem adquiridos experimentalmente através de 
métodos pré-definidos (LARROSA, 2017a, p. 33; 

81 Segundo o sociólogo Ricardo Antunes (2011; 
2021), Marx tomava a alienação, a partir do su-
jeito que trabalha/produz, sob dois pontos de vis-
ta: o trabalhador não se reconhece naquilo que 
produz, pois não o faz para si mesmo, para seu 
consumo próprio e daqueles com quem convive, 
mas para um outro que obterá lucro a partir da 
venda destas que são mercadorias; e também não 
se reconhece no ato de produção, pois separado 
dela, por exemplo, por dispositivos de mediação 
como as máquinas. Levando-se em conta que 
este reconhecimento é o que torna as atividades 
laborais o centro dos processos de socialização e 
de identificação dos seres humanos no trabalho 
enquanto seres livres universais, a falta dele confi-
gura estados de estranhamento e, por conseguin-
te, de alienação que, no âmbito do sistema capi-
talista, é impulsionada e mantida pelos próprios 
sujeitos (quando vão trabalhar numa fábrica, 
por exemplo) que são colocados, e ali permane-
cem por vontade própria, para serem moldados, 
reificados e objetificados em favor dos interesses 
dominantes. Um texto de relevância para o con-
texto que aqui estamos tratando é o da psicólo-
ga e cientista social Denise Vieira da Silva, que 
desenvolve extensas análises sobre a alienação no 
trabalho docente a partir de depoimentos de pro-
fessores de vários cursos da Universidade Federal 
da Bahia. Já em sua conclusão, a pesquisadora 
afirma que “a alienação do trabalho docente foi 
então sendo configurada nos termos de Marx, 
nas suas várias dimensões: um produto do conhe-
cimento cada vez mais definido externamente 
ao desejo do professor; um processo de trabalho 
flexibilizado, precarizado gerando muitas vezes 
um desencantamento; uma relação interpessoal 
desestruturada e conflitiva com os pares, alunos 
e servidores; uma perda do sentido social e hu-
mano da atividade acadêmica” (SILVA, 2015, p. 
284). Esta situação é perfeitamente entendida 
quando percebida num contexto mais amplo das 
universidades do século XXI, panorama traçado 
não só para as instituições brasileiras, mas tam-
bém europeias por Boaventura de Sousa Santos 
(SANTOS, 2011). 

82 Interiorização daquilo que já está contami-
nado de mundo e poderá retornar como pertur-
bações, como novas situações, novas linguagens, 
novas imagens em relação ao cabedal de signos 
com o qual já contamos.
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AGAMBEN, 2005, p. 26-28). Trata-se de conhecimentos 
que alimentam e iluminam a vida dos sujeitos/subjeti-
vidades, proporcionando-lhes possibilidades de atribu-
írem sentidos ao que possa lhes parecer vital em sua 
dimensão singular, incluindo aí seus territórios existen-
ciais. 

Apesar de se tratar de saberes e habilidades apren-
didos no registro subjetivo, como mencionado anterior-
mente, estes se dão, porém, em situações bem distantes 
do que poderíamos chamar de solidão: como diz Larro-
sa, é bom que as coisas essenciais da vida sejam apren-
didas por si mesmas, o que não significa que se deva 
aprendê-las sozinho. Se aprende sempre em relação às 
experiências de outros. 

Isto tem a ver com os saberes da experiência, que 
não podem ser planejados83 nem transmitidos (no senti-
do mecânico, acrítico), tendo em vista que cada sujeito 
precisa promover seus próprios encontros com os sig-
nos do(s) mundo(s) (DELEUZE, 1988, p. 54), fazer-sentir 
suas próprias experiências, ainda que estar em contato 
com as narrativas de experiências de outros possa tam-
bém lhes perturbar como experiências. 

Os movimentos do passar se dão nas direções impre-
visíveis das aventuras, cujos resultados não se pode ante-
cipar. Segundo Larrosa (2017a, p. 26), experiência deri-
va do latim experiri, que significa provar, experimentar, 
donde o radical periri é o mesmo de periculum, ou seja, 
perigo. A raiz indo-europeia per, diz o filósofo, está rela-
cionada com diversas palavras gregas cujas ideias de sig-
nificado se aproximam de travessia, de percorrido, de ir 
até o fim, de atravessar, de ir mais além. E é com este 

sentido que está também presente em peiratês: pirata. 
Como um sujeito da experiência, o pirata seria aquele 
que “se expõe atravessando um espaço indeterminado 
e perigoso, pondo-se nele à prova e buscando nele sua 
oportunidade, sua ocasião” (LARROSA, 2017a, p. 26). 
O passar, portanto, exprime exatamente esta dimensão 
do risco, da incerteza, da aventura num ex-terno, ex-
-trangeiro, e isto que nos passa deixa marcas, feridas, 
rastros, afetos num corpo passionado, mas uma passivi-
dade ativa, não imóvel.   

Por fim, para concluir o diagrama proposto por Lar-
rosa tomando as palavras que ele vincula exatamente 
à experiência, nos resta apontar algumas questões refe-
rentes a pluralidade e liberdade, tendo em vista que a 
singularidade que diz respeito ao sujeito que faz expe-
riência e a irrepetibilidade desta última já nos parece 
terem sido suficientemente abordadas. 

Por pluralidade o filósofo entende composições de 
singularidades – às quais ele chama de séries e comuni-
dades – em que a única coisa que têm em comum é o 
espaço onde exercitam a diferença, tendo em vista que 
considerar agenciamentos num mundo que é complexo 
possibilita pelo menos mais de uma lógica de sentir-pen-
sar-agir, que é diversa daquela racional e unidirecional a 
que estamos acostumados: no âmbito deste paradigma, 
um mais um não é igual a dois, mas a um outro que é 
incerto, não previsível. 

Esta incerteza que está nos agenciamentos e, como 
já tão mencionado, também nos acontecimentos, tem 
vinculação direta com o significado de liberdade que o 
autor quer deixar registrado. Fazendo questão de escla-
recer que esta é uma palavra capturada pela ideologia 

83 Planejados nem em relação à ocorrên-
cia, porque não se deve atrelar nada pre-
viamente às experiências, nem em relação 
ao conteúdo, porque qualquer coisa pode 
emergir como aprendizagem.
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liberal que domina o sistema capitalista, propõe a ado-
ção de “livre” como possibilidade para liberdade, mas 
o sentido que mantém para ela é o da não sujeição de 
uma subjetividade a outras, o da preservação de suas 
vontades, de seus desejos e de seus movimentos. 

Explicitamente influenciado pelo trabalho do educa-
dor Paulo Freire, Larrosa (2007)84 ressalta: “algo é livre 
quando não se sabe o que vai acontecer. A liberdade tem 
a ver com a interrupção dos automatismos”. Trago para 
completar esta ideia com o que dizia Foucault sobre a 
alcançabilidade da liberdade através de pequenas revol-
tas diárias a ponto de nos possibilitar, pelo exercício de 
atitudes-limites para a crítica e para mudanças, pensar 
na liberdade como “nossa real capacidade de mudar as 
práticas em que somos constituídos ou nos constituímos 
como sujeitos morais” (RAJCHMAN, 1987, p. 90 apud 
VEIGA-NETO, 2016, p. 27). 

Não consigo encontrar uma maneira mais intensa para 
atribuir sentidos ao que está sendo até aqui desenvolvi-
do nesta seção da tese-teia que não assim, vinculando o 
fazer experiências a uma condição de livre (liberdade) 
que é potência para o reforço de um compromisso que 
me parece primordial para este nosso século XXI: cons-
truir uma educação compromissada histórico, ético e so-
ciopolitico-ecologicamente com valores que considerem 
a autonomia, a emancipação, a pluralidade e os direitos 
de todos os seres à vida em seus modos próprios de 
habitarem e transformarem responsavelmente o mundo, 
bem como abrir caminhos para que todos possam nele 
se expressar e inventar, inclusive a si mesmos, criando 
desvios do status quo que encarcera a grande maioria.

As narrativas das experiências que vivi no âmbito da 
Faculdade de AU da UFJF, bem como aquela relativa à 

Pesquisa de Campo, serão trazidas adiante como num 
processo de investigação, entendendo-se etimologica-
mente investigar – a partir de sua versão latina invenire 
– como “encontrar relíquias ou restos arqueológicos”, 
de acordo com Kastrup (2007, p. 27) a partir de Isabel-
le Stengers (1983). Esta direção de investigação pressu-
põe movimentos lentos no tempo, acompanhados pela 
memória, potencializando afetações, reflexões e ações 
cujos resultados são imprevisíveis para a subjetividade 
que se propõe por ela se aventurar. Investigar, para a 
psicóloga, é possibilidade para que a invenção do novo 
possa emergir, pois a

(...) invenção implica uma duração, um traba-
lho com restos, uma preparação que ocorre no 
avesso do plano das formas visíveis. Ela é uma 
prática de tateio, de experimentação [entenden-
do-se experimentação como experienciação, ou 
seja, como experiência], e é nessa experimenta-
ção que se dá o choque, mais ou menos inespe-
rado, com a matéria. Nos bastidores das formas 
visíveis ocorrem conexões com e entre fragmen-
tos, sem que este trabalho vise recompor uma 
unidade original, à maneira de um puzzle. O 
resultado é necessariamente imprevisível. A in-
venção implica o tempo. Ela não se faz contra 
a memória, mas com a memória, como indica a 
raiz comum a ‘invenção’ e ‘inventário’. Ela não 
é corte, mas composição e recomposição inces-
sante. A memória não é aqui uma função psi-
cológica, mas o campo ontológico do qual toda 
invenção pode advir. Não é a reserva particular 
de um sujeito, nem se confunde com o mundo 
dos objetos. Ela é a condição mesma do sujeito 
e do objeto. (KASTRUP, 2007, p. 27).        

84 Conferência “Formar en Futuro Pre-
sente”: trecho disponível entre os minutos 
8:47- 8:53.
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A intenção que sustenta a exposição destes fios-experiências ultra-
passa sua função de estruturação da tese-teia na medida em que tam-
bém nesta última provocam ressonâncias, como mencionado anterior-
mente. Larrosa sustenta a ideia de que nos aproximarmos de nossas 
próprias experiências em momentos diferentes da vida, bem como fa-
zermos o mesmo com experiências de outros, nos possibilita abrirmos 
possibilidades para novas experiências, para entendermos certas coisas 
que ainda não haviam sido entendidas, percebermos e sentirmos novas 
coisas que ainda não haviam sido percebidas e sentidas ou, mesmo, 
entendermos de outras maneiras aquilo que já havia sido entendido em 
outros contextos espaço-temporais. 

Não é possível se apropriar das experiências de outros pois, vale 
sempre afirmar, elas são singulares, únicas e irrepetíveis, mas é possível 
deixar ressonar, como cantos, estas experiências de outros corpos, seja 
ouvindo ou lendo sobre elas, como fontes de perturbações – ou, como 
diz Larrosa, “tremores” ou, Varela, breakdown – intensificando possibi-
lidades para fazermos nossas próprias experiências e nos formarmos e 
transformarmos a partir delas em processos autopoiéticos de subjetiva-
ção: “a experiência e o saber que dela[s] deriva são o que nos permite 
apropriar-nos de nossa própria vida (LARROSA, 2017a, p. 33). Sobre 
isso, diz ainda a psicóloga Luciana Pozzana (2016, p. 61-62),

Quando acontecimentos são narrados e compartilhados, persona-
gens, lugares, conversas, texturas e imagens ganham espaço em 
nossas vidas. Somos forçados a pensar. Suspensões interrogam 
nossas posições de saber e poder. A coerência e o fechamento 
do ego falham, aparecem atos e o mundo se coloca. Por meio de 
fatos, do contar casos, da descrição de cenas, sonhos, pausas e 
acelerações, acompanhamos o que nos toca e como tudo se passa 
no campo, no setting, no texto, no laboratório, na oficina, em nós 
e no mundo. Como indica Varela (1996), a capacidade de expor 
nossas próprias tendências à fixação é uma atitude amigável co-
nosco que faz expandir a atenção com a gente e o cuidado com 
os outros. Abrimo-nos para o coletivo.

Nesse contexto, deixo aqui minhas narrativas para que, talvez, pos-
sam fazer vibrar territórios existenciais de subjetividades que delas se 
aproximem por lhes atribuir sentidos próprios, tendo em vista que, para 
Ingold (2012, p. 238), contar “(...) não é representar o mundo, mas tra-
çar um caminho através dele que outros possam seguir”. 

Como tentativa de driblar a insegurança desta ex-posição, a tenho 
pensado como resistência à situação que Benjamin (2012), no início do 
século XX, já denunciava como característica da nossa época moderna, 
que é o empobrecimento das experiências enquanto algo a ser parti-
lhado com outros, o que considero não ser este o caso, principalmen-
te depois de encontrar nos textos desenvolvidos pelos professores que 
participaram da Pesquisa de Campo sentimentos comuns e situações 
bem próximas àquelas que narrei. Agamben (2005, p. 21) sustenta a 
impressão benjaminiana quando afirma que 

(...) nós hoje sabemos que, para a destruição da experiência, 
uma catástrofe não é de modo algum necessária, e que a pa-
cífica existência cotidiana em uma grande cidade é, para esse 
fim, perfeitamente suficiente. Pois o dia a dia do homem contem-
porâneo não contém quase nada que seja ainda traduzível em 
experiência: não a leitura do jornal, tão rica em notícias do que 
lhe diz respeito a uma distância insuperável; não os minutos que 
passa, preso ao volante, em um engarrafamento; não a viagem 
às regiões ínferas nos vagões do metrô nem a manifestação que 
de repente bloqueia a rua; não a névoa dos lacrimogêneos que 
se dissipa lenta entre os edifícios do centro e nem mesmo os 
súbitos estampidos de pistola detonados não se sabe onde; não 
a fila diante dos guichês de uma repartição ou a visita ao país de 
Cocanha do supermercado nem os eternos momentos de muda 
promiscuidade com desconhecidos no elevador ou no ônibus. O 
homem moderno volta para casa à noitinha extenuado por uma 
mixórdia de eventos – divertidos ou maçantes, banais ou insóli-
tos, agradáveis ou atrozes –, entretanto nenhum deles se tornou 
experiência. 
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Por outro lado, escrever estes fios-pistas foi possi-
bilidade de revisitar e ressignificar as experiências no 
registro da (auto)crítica, abrir espaço para novos agen-
ciamentos a partir delas (inclusive comigo mesma no es-
paço-tempo), oportunidade para investigar possibilida-
des de me (re)produzir e (re)criar territórios existenciais. 

As elucubrações que aparecem logo após os textos 
descritivos de cada experiência – em seções chamadas 
ressonâncias – correspondem a movimentos bastante 
livres e autônomos seguindo direções consideradas in-
teressantes para problematizar os acontecimentos narra-
dos, impulsos de desejos carregados de sentires e pensa-
res alimentados principalmente pelos gestos do escrever. 

Este conjunto de palavras-gestos emerge da reunião 
entre “cabeça e mãos” como condição de possibilidade 
para a produção de um trabalho artesanal (SENNETT, 
2020) que se foca nas coisas – no caso aqui, na forma 
de tese-teia – e daquilo que o filósofo Vilém Flusser 
(2014) vincularia também a um algo repleto de sentidos 
próprios, feito com mãos (e cabeça) que seguem uma 
vocação, ou seja, descobrem seus próprios segredos  a 
partir dos saberes e das habilidades que vêm sendo in-
corporadas pelo corpo do qual fazem parte.  Diz ele 
ao contestar aqueles que se colocam a escrever apenas 
como maneira de expressar pensamentos:     

      
(...) o gesto de escrever é um dos gestos que 
realizam pensamentos, e que o faz dentro da es-
trutura da escrita. O pensamento se torna real 
apenas depois de ser escrito. Antes disso é mera 
virtualidade, palpite. Algo palpita dentro do 
meu íntimo antes de eu escrever e isto é ver-
dade. Mas tal palpitação é rigorosamente nada, 
se não for escrita. Todo mundo tem “palpites 

geniais”, mas isto não vale rigorosamente nada. 
Torna-se válido, adquire valor, apenas no ato de 
escrever, e mostra seu valor apenas na forma do 
texto. Quem diz que não sabe exprimir o que 
pensa, diz que não está pensando, e problemas 
ditos “estilísticos” não são meras questões estéti-
cas, são questões que dizem respeito ao pensa-
mento. (FLUSSER, 2014, p. 107). 

 Tomar a investigação de experiências e, no seu cer-
ne, o de narrar experiências também como possibilida-
des para fazer experiências, traz à tona sentimentos há 
muito sufocados que, neste processo de construção de 
tese e, com destaque, de transformação e (re)invenção 
de mim mesma – enquanto branca partícipe de um co-
letivo de corpos-mulheres, de corpos-professoras-mulhe-
res, de corpos-professoras de AU-mulheres que quer e 
precisa aprender e se fortalecer na comunidade acadê-
mica de dominação patriarcal e machista – buscaram 
espaço para vibrar. Vibrar por si mesmos, com vozes 
próprias, enquanto expressões coletivas que intentam 
mostrar força, mas não uma melhor que outras, mas 
como força que, dentre outras, é igualmente válida. 

A psicóloga e artista Grada Kilomba (2016) expressa 
em seu texto “While I Write” esta sensação de sufoca-
mento, atingido muito mais profundamente por marcas 
advindas do fato de ser uma mulher preta nesta mesma 
sociedade à qual ainda podemos destacar como misógi-
na e racista, mas atenuado pelo que escrever lhe propor-
ciona: liberdade de ser ela mesma e não aquilo que para 
ela traçam (direção do “livre” larrosiano). 

destranca
tranca

sai
desce
anda

atende
desliga
pára
olha

atravessa
atende
desliga
corre

...

entra
sobe
senta
digita

liga
desliga

digita
lamenta
enche
toma

lamenta
...
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Às vezes, eu temo escrever.
Escrever se transforma em medo de eu não po-
der escapar de tantas construções coloniais.
Neste mundo, eu sou vista como um corpo que 
não pode produzir conhecimento.
Como um corpo “sem lugar”.
Eu sei que enquanto escrevo, cada palavra que 
escolho será examinada, e até mesmo invalida-
da.
Então por que escrevo?
Eu preciso.
Estou incorporada em uma História de silencia-
mentos impostos, de vozes torturadas, línguas 
despedaçadas, idiomas forçados e discursos in-
terrompidos.
Estou cercada por espaços brancos onde dificil-
mente posso entrar ou permanecer.
Então, por que escrevo?
Escrevo quase como uma obrigação para me 
encontrar.
Enquanto escrevo, não sou o “outro”, mas o eu, 
não o objeto, mas o sujeito.
Me torno a relatora e não a relatada. Me torno a 
autora e a autoridade da minha própria história.
Me torno a absoluta oposição do que o projeto 
colonial havia predeterminado.
Me torno eu. 

(KILOMBA, 2016).

Além de tudo o que foi dito anteriormente, é também 
com este sentido de afirmação e abertura para exercí-
cios de ex-posição, formação e transformações subjeti-
vas que deixo, então, minhas experiências desenhadas 
como pistas, como fios a serem investigados por outros 
e, quem sabe, disparadores de seus processos de (auto)
produção e invenção.    

2.2.1. Investigando experiências

A seguir, estão as narrativas das experiências – fios-
-pistas de 1 a 5 – que escolhi trazer para a tese-teia como 
possibilidades disparadoras de reflexões sobre ensino-
-aprendizagem de AU nas graduações a partir do ten-
sionamento e da preparação de corpos-estudantes e cor-
pos-professores. 

Desde o processo seletivo para o doutorado, revisitar 
as experiências 1, 2 e 4 me possibilitou problematizá-las, 
mesmo que ainda de modo bastante empírico no início. 
Considerando essas impressões e interpretações tácitas 
atravessadas pelos estudos e teorizações realizados até 
o final de 2018, emergiram as ideias para a construção 
da Pesquisa de Campo apresentada no fio-pista 5. Esta 
foi pensada e viabilizada num processo de retroalimen-
tação com a própria tese: movimentos de idas e vindas 
capazes de transformá-las mutuamente, fortalecendo-as 
argumentativa e formalmente.  

Cada fio-pista desta cartografia investigativa, portan-
to, é apresentado a partir da narração da experiência, 
seguida pelas reverberações que provocaram em meu 
corpo-professora-pesquisadora-aranha e, finalmente, 
pelo desenvolvimento do que chamei de tensionamen-
tos a elas relacionadas. 

Neste sentido, apesar de não haver ordem específica 
para a leitura de qualquer narrativa e de suas reverbe-
rações e tensionamentos, deixar o fio-pista 5 por último 
me parece ser interessante, apesar de que, vale refor-
çar, as afetações que me provocou serviram como lastro 
para a escrita das reverberações de todos os fios-pistas 
anteriores (1 a 4).    

entra
desce
corre

pára
atravessa
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desliga
entra
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liga
desliga
paga
sai
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...
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entra
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liga

desliga
digita

lamenta
suspira
digita

tosse
...



 P
ar

te
 II

 -
 a

be
rt

ur
a 

es
té

tI
ca

  
  

 9
5 

2.2.1.1. Fio-pista 1

Narrativa da experiência Platô do 
ICH

Entre 2013 e 2016, estudantes de cer-
ca de sete turmas do componente cur-
ricular Técnicas Retrospectivas85 parti-
ciparam de uma atividade no platô do 
Instituto de Ciências Humanas – ICH – 
da UFJF. A maioria daqueles estudantes 
estava matriculada no sexto período do 
Curso de AU, tendo já cursado metade 
de sua graduação, totalizando, com base 
na matriz curricular vigente na época, os  
cinco componentes do tronco de história 
(História das Artes e da AU), dois terços 
dos de teoria (tronco Teoria da AU) e 
metade dos de projeto (tronco Projeto de 
AU). 

Daquele platô é possível se ter uma 
mirada bastante interessante de parte da 
região central da cidade de Juiz de Fora/
MG. A intenção era que conversas rela-
cionadas aos temas “Paisagem” e “Paisa-
gem Cultural” pudessem se desenvolver 
a partir das (re)ações dos estudantes ao 
que lhes foi pedido fazer.

Estas aulas ao ar livre eram divididas 
em duas partes: na primeira, desde as 
percepções que tivessem ao se voltarem 

para aquela porção de cidade que ocu-
pava o vale, foi solicitado aos estudantes 
escreverem, em no mínimo cinco linhas, 
o que lhes atravessasse naqueles mo-
mentos de observação. O objetivo desta 
primeira parte era entender, com base 
nos conhecimentos que haviam sido in-
corporados por eles até aquele período 
de sua graduação, quais seriam os ele-
mentos analítico-perceptivo-sensíveis a 
que recorreriam para elaborarem suas 
narrativas. 

Na segunda metade da aula o gru-
po, sentado no chão, escutava a leitura 
que os autores faziam de seus próprios 
textos, após a qual era aberto um tem-
po para conversas disparadas pelas im-
pressões dos colegas sobre o que tinham 
ouvido. Evidenciar a multiplicidade de 
impressões e dar espaço para que todas 
elas pudessem participar horizontalmen-
te e de maneiras complementares da ca-
racterização daquela porção de cidade 
era o objetivo desse momento. 

Algumas narrativas foram bem sintéti-
cas e/ou técnicas, descrevendo os “mares 
de concreto” (em alusão a um dizer típi-
co das Minas Gerais que se refere à to-
pografia acidentada das terras mineiras: 

85 A “Técnicas Retrospectivas” é um 
componente que compõem o Núcleo de 
Conhecimentos Profissionais de todos os 
cursos de graduação em Arquitetura e 
Urbanismo brasileiros, segundo institui a 
Resolução no. 2 de 17 de junho de 2010 do 
Ministério da Educação. Na Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Federal de Juiz de Fora, ela compõe o sex-
to de um curso que é composto por dez 
períodos letivos. A atividade a que me refi-
ro foi praticada uma vez para cada turma 
de sexto período (se dois períodos letivos 
num ano, uma vez em cada um deles). Em 
2017, passou a ser denominada, no âmbito 
da FAU/UFJF, de História e Teoria da Ar-
quitetura e Urbanismo 7. 

entra
desce
arrasta
pára
atravessa
arrasta
arrasta
...

entra
sobe

destranca
tranca
enche
toma
senta

suspira
lamenta

deita
e não sonha....

The walking dead 
Mônica Olender, 2015
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“mar de morros”) dominando a paisagem, definindo o skyline e a den-
sidade daquela área, bem como as poucas áreas verdes salpicadas entre 
os tons de cinza e branco; outras um pouco mais extensas, trazendo, 
além de observações técnicas relativas ao campo da AU, abordagens 
mais sensíveis, destacando não só a percepção do que estava distante, 
mas também o que lhes afetava no entorno imediato: vento, sons, sol 
quente, serração, gotas de chuva, insetos, pássaros, vegetações. 

A diversidade de abordagens, para todas as turmas, se configurou 
como o principal estímulo para a participação dos estudantes, mesmo 
para os mais tímidos, cujas intervenções e comportamentos neste espaço 
aberto pareceram menos tensos e receosos do que entre as paredes das 
salas de aula. As pontas soltas deixadas pelos textos e falas dos colegas 
disparavam comparações, complementações e considerações as mais 

variadas, relacionadas principalmente ao que havia de diferente entre 
as percepções e interpretações sobre aquele espaço-foco da atividade.     

Algo marcante que se destacou em todas as turmas que fizeram essa 
atividade foi a inesperada “falta de gente” em suas observações narra-
das, uma carência generalizada de referências aos cotidianos de vidas 
ofuscados por aquela densidade de blocos e não alcançados visualmen-
te pelos estudantes por conta da distância em que estavam de lá. 

Tais impressões muito me faziam pensar em perspectivas aéreas de 
apreensão dos espaços, como as de voos de pássaros, em que os cor-
pos-observadores-pássaros não se deixam/ não querem/ não sabem se 
relacionar com os fluxos daquilo que ultrapassa o alcance dos olhos. 

Como disse anteriormente, desde minha graduação, tive oportuni-

Figura 5: parte da região central de Juiz de Fora vista a partir do platô do Instituto de Ciências Humanas – ICH – da UFJF
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dades que me permitiram viver experiências em outros 
meios que não somente aqueles conformados pelas qua-
tro paredes das salas de aula e dos escritórios, oportu-
nidades estas que me propiciaram relações com muitas 
pessoas e lugares, o que fazia me sentir plena, pois me 
colocava neles imersa e aberta para que também esti-
vessem em mim, em atravessamentos de co-implicação.

Nesse sentido, posso dizer que sou constituída por 
eles e sempre que me refiro a qualquer situação a eles 
relacionada, uma enxurrada de sentimentos me toma e 
a memória se manifesta me fazendo reviver gostos, chei-
ros, sons, toques, conversas, sensações, emoções. Mes-
mo que simplesmente olhando para uma foto dessas 
pessoas e desses lugares, essas sensações me acometem 
e não consigo a elas ser indiferente, mesmo que distante 
fisicamente. Os motivos que me fazem sentir assim não 
os encontro na foto, mas em mim mesma, porque incor-
porados, como as madeleines estavam em Proust86. 

Voltando à experiência no Platô do ICH, para ten-
tar entender aquela escassez de “gentes” nas narrativas 
dos estudantes, pensei em algumas hipóteses. Talvez as 
maneiras pelas quais a atividade foi explicada por mim 
tenham influenciado neste tipo de abordagem feita por 
eles, mas a ideia passava exatamente por não desvirtuar 
percepções e sensações com excesso de explicações de 
minha parte, a fim de que o processo fluísse por si só, 
pautado em atravessamentos subjetivos (incluindo aqui 
a história e as experiências de cada um) e também co-
letivos.

Uma segunda hipótese é que pode ter havido dificul-
dades de os estudantes expressarem, através de palavras 
escritas e em tão poucas linhas, o que realmente compu-
nha suas impressões.

Por fim, dado que estes estudantes, como explicitado 
anteriormente, já cursavam o sexto período da gradua-
ção, outra possibilidade e à qual mais me apeguei é a de 
que, realmente, eles estivessem tendo dificuldades para 
pensarem nas pessoas, naqueles outros em suas dinâmi-
cas e realidades próprias que, mesmo não estando ao al-
cance dos sentidos, estavam lá, vivendo, transformando 
o(s) mundo(s) e sendo transformados por ele(s).  

Com a sua célebre frase já anteriormente citada “vi-
ver é conhecer e conhecer é viver”, Humberto Matura-
na (apud PELLANDA, 2009, p. 37) expõe sua posição 
quanto a colocar em relação conhecimentos e experi-
ências quando fala em “viver”. Tim Ingold compartilha 
deste mesmo entendimento, ressaltando a importância 
de nos movimentarmos no(s) mundo(s) e nos entrela-
çarmos em seus fluxos como maneira de aprendermos 
nele(s) e com ele(s), aguçando nossas habilidades para 
percebê-lo(s), senti-lo(s) e, de certa maneira, incorporá-
-lo(s). Ingold ainda ressalta a vida como a constituição 
de malhas87, que seriam resultantes do cruzamento des-
tes fluxos de corpos e de coisas que geram nós, ligames, 
como mencionado anteriormente (página 60). 

Neste sentido, malhas com poucos nós refletiriam 
poucas trocas, poucos cruzamentos, poucos comparti-
lhamentos e colaborações, enfim, pouca aproximação 
com o cotidiano, entendendo este último como o espaço 
vivido no tempo, com dinâmicas próprias construídas 
e transformadas nas relações que se estabelecem entre 
os corpos humanos e não humanos e com as coisas o 
tempo todo, tanto no plano visível do mundo, quanto, 
principalmente, no seu plano invisível (ver cotidiano na 
página 377).

86 “(...) Ela mandou buscar um desses 
bolinhos pequenos e cheios chamados ma-
dalenas e que parecem moldados na valva 
estriada de uma concha de São Tiago. Em 
breve, maquinalmente, acabrunhado com 
aquele triste dia e a perspectiva de mais 
um dia tão sombrio como o primeiro, le-
vei aos lábios uma colherada de chá onde 
deixar a amolecer um pedaço de madale-
na. Mas no mesmo instante em que aquele 
gole, de envolta com as migalhas do bolo, 
tocou meu paladar, estremeci, atento ao 
que se passava de extraordinário em mim. 
Invadira-me um prazer delicioso, isolado, 
sem noção de sua causa. Esse prazer logo 
me tornar a indiferente às vicissitudes da 
vida, inofensivos seus desastres, ilusória 
sua brevidade, tal como o faz o amor, en-
chendo- me de uma preciosa essência: ou, 
antes, essa essência não estava em mim, era 
eu mesmo. (...).                            E de súbito a 
lembrança me apareceu. Aquele gosto era 
o do pedaço de madalena que nos domin-
gos de manhã em Combray (pois nos do-
mingos eu não saía antes da hora da missa) 
minha tia Léonie me oferecia, depois de o 
ter mergulhado em seu chá da Índia ou 
de tília, quando ia cumprimentá-la em seu 
quarto.” (PROUST, 2006). 

87 As linhas de fluxo, aos moldes de rizo-
mas, conformam as coisas e os corpos hu-
manos e não humanos. O entrelaçamento 
destas linhas em uma espécie de malha 
torna possível o estabelecimento de rela-
ções infinitas – agenciamentos – entre os 
corpos, ou seja, é possível “viver”, segundo 
Ingold (2012, p. 138-140; 144-152; 224). 
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Ressonâncias 

Sob a perspectiva humanista, educar está diretamente 
relacionado a bios (vida), à construção de competências 
que contribuam para a perpetuação biológica das vidas 
em suas relações com os corpos e com as coisas do(s) 
mundo(s). Este entendimento, porém, não é suficiente 
para abarcar tudo o que “educação” pressupõe. 

Educação tem afinidade com o tempo que há de vir, 
no que se refere a ações que busquem atingir gerações 
vindouras, em seu sentir-pensar-agir, nas relações que 
estabelecem com tudo e todos e consigo mesmos. Mas 
também toma o tempo presente (enquanto composição 
de extratos históricos e devires) como plano fundamen-
tal para os compromissos  que se pretenda firmar, ou 
não, com o futuro (dos seres vivos, dos seres humanos, 
das relações sociais, dos recursos naturais...), já que é 
aqui que a escolha de certos saberes e de certos pode-
res na constituição de discursos de cunho educativo-for-
mativo ganharão status definidores de comportamentos 
para uma significativa parcela destes corpos no presen-
te-futuro88.  

A modernidade, principalmente a iluminista, relegou 
para a posteridade uma maneira de pensar a educação 
a partir do par ciência/tecnologia, que a coloca em po-
sições de poder, através de posições de saber, como 
uma ciência aplicada (LARROSA, 2017a, p. 35-36), su-
jeitando-a a lógicas racionais pautadas em experimen-
tos e segmentando-a em partes muitas vezes colocadas 
em posições contraditórias entre si, desdobramento de 
conhecidas cisões como tantas vezes já mencionadas: 
sujeito x objeto; mente x corpo; cultura x natureza; in-
telecto x sensações; teoria x prática; domínio x com-

partilhamento; experimento x experiência; transmissão 
x conversação; dentre outros. Não estão nesse mesmo 
contexto dualismos como os que envolvem ensino e 
aprendizagem e arquitetura e urbanismo, mas vale pon-
tuá-los por sua importância no âmbito das elucubrações 
que aqui estão sendo desenvolvidas. 

Ao propor que a educação do século XXI seja pau-
tada na relação experiência-sentido com destaque para 
o sentir, Larrosa coloca em evidência sua compreensão 
de que, além da ciência/tecnologia, o par teoria/prática 
(relações que atravessam concepções pedagógicas que, 
aqui, estamos chamando de cognitivistas-academicistas 
e tecnicista-instrumentalista – ver página 128) também 
já não consegue dar conta dos desafios que assolam dia-
riamente os movimentos educacionais contemporâneos, 
configurando-se lastros insuficientes para que os sujeitos 
componham “outras gramáticas, [e] outros esquemas de 
pensamento” (LARROSA, 2017a, p. 38) não sujeitados 
a discursos e ações de cunho autoritário e dogmático. 
Esta seria possibilidade para tais sujeitos fazerem ex-
periências e lhes atribuírem sentidos por seus próprios 
meios e com saberes que já carregam consigo, ou seja, 
com liberdade, emancipação e autonomia89, pilares que 
sustentam a concepção principal da pedagogia freirea-
na. 

No âmbito deste modo de sentir-pensar-agir, os pro-
cessos educacionais aparecem como possibilidades de 
libertação dos sujeitos de certas verdades universalizan-
tes – herdadas enquanto tal ou como maneiras de apro-
priação do mundo – ao ponto de que se abram para 
transformações daquilo que já sabem (no mesmo passo 
em que fortalecem o que sabem) a fim de se constituí-
rem diferentes do que vinham sendo. 

88 Enfatizo presente porque, neste caso, 
não importa tanto o atual intervalo de cál-
culo entre gerações ser de dez anos, mas 
sim o fato de que, no geral, como as pesso-
as estão vivendo mais, sob esta perspectiva, 
também estão sendo atingidas por mais 
tempo por aquilo que fizeram no(s) e para 
o(s) mundo(s), individual e coletivamente.

89 Larrosa deixa explícito, a todo mo-
mento em seus textos, um incômodo com 
palavras que ele entende capturadas pelo 
mercado capitalista. Uma delas, como 
dito aqui, é liberdade, a qual ele propõe 
substituir por livre. Outras são autonomia 
e emancipação, como revela o seguinte 
trecho de uma entrevista que o professor 
concedeu, em 2013, ao Portal Aprendiz, 
quando explicita seu entendimento sobre 
educação: “construir sujeitos que sejam ca-
pazes de falar por si mesmos, pensar e atu-
ar por si mesmos. Não diria tanto em ser 
os donos de suas próprias palavras, por-
que as palavras não têm dono, mas sujeitos 
que sejam capazes de se colocar em relação 
com o que dizem, com o que fazem e com 
o que pensam. Eu não estou certo de que 
isso seria autonomia. Mas sei que continuo 
firmemente convencido de que a educa-
ção, se é emancipadora em algum sentido, 
tem a ver com dar as pessoas a capacida-
de de pensar por si mesmas” (LARROSA, 
2013). Continuarei usando todas estas pa-
lavras na tese-teia, primeiro porque fazem 
parte do vocabulário de outros autores 
aqui utilizados, como Paulo Freire, Jac-
ques Rancière, Humberto Maturana, Bell 
Hooks, Cristina d´Ávila e tantos outros; 
segundo, porque não me sinto à vontade 
para, com as parcas elucubrações que re-
alizei até o momento sobre estas questões, 
pensar em possibilidades de substituições, 
pois as justificativas não ultrapassariam 
meras opiniões. 
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Esta direção, uma de muitas ramificações possíveis 
ao caminho principal de preservação da bios, pressupõe 
compromissos subjetivos não só relacionados a questões 
sociais no âmbito de coletividades, mas também sociais 
na escala dos próprios sujeitos enquanto singularidades 
que existem também porque se relacionam com e no(s) 
mundo(s), e nele(s) encontram os sentidos que os possi-
bilitam continuar existindo como seres viventes.  

Os processos educacionais estariam, nesta perspec-
tiva, intimamente vinculados a oportunidades para que 
experiências possam ser feitas pelos sujeitos neles envol-
vidos, acontecimentos capazes de lhes perturbar ao pon-
to de tirá-los de seus lugares de conforto, colocando-os 
para pensar e para encontrar e atribuir sentidos próprios 
a estes movimentos em consonância com aqueles que já 
trazem consigo. A potência destes processos está justa-
mente no quanto eles podem se constituir como possi-
bilidades para aberturas estéticas em direção ao novo, 
facilitando o distanciamento dos sujeitos de situações de 
recognição.

A escola e a universidade, enquanto poderosos emis-
sores de signos, constituem-se ambientes propícios para 
estes exercícios de breakdown e de novas correlações de 
forças (constituição de novos territórios existenciais) em 
direção à invenção do novo pelos sujeitos cognoscentes 
(estudantes e professores aprendizes) quando não estão, 
como na modernidade, se ordenando e se organizando, 
distribuindo e definindo lugares a partir de estratégias 
biopolíticas. Se constituem assim, potentes, quando to-
mados como lugares da experiência na educação, pos-
sibilidades de e para vitalidades (mesmo que a partir de 
vivências tristes), espaços onde sentir-pensar-agir sejam 
colocados em função do dar o que pensar e do dar no 
que e no de que maneiras agir a partir de cada singula-

ridade e daquilo que lhe é tácito.
A filósofa Viviane Mosé, na palestra “o contemporâ-

neo e a educação” proferida no programa Café Filosó-
fico em 201890, ressalta, com muita propriedade, o fato 
de que não é possível mais pensarmos em escolas – ao 
que acrescento universidades – que, metaforicamente, 
tomem seus muros como fortificações de guerra prote-
gendo das mazelas do mundo, como a um feudo medie-
val, quem lá dentro está. 

Segundo ela, “atravessa o espaço escolar todos os de-
safios contemporâneos” e, por isto, este seria um ótimo 
lugar para se discutir as questões do contemporâneo. 
É interessante nos determos nesta perspectiva de dilui-
ção dos muros em prol da escola/universidade como 
permeabilidade ao(s) mundo(s) porque este modo de 
sentir-pensar-agir deixa evidente que são necessários 
movimentos de entrada não só de cada uma das singu-
laridades que ali irão desenvolver situações compartilha-
das, mas também do outro, do estrangeiro, daquele que 
pluraliza o mundo e exibe suas entranhas. 

Por outro lado, Larrosa reforça a necessidade de que 
os muros das escolas sejam considerados sim como ele-
mentos de temporária preservação para quem ali está, 
mas não no sentido de poupar estas pessoas de imersões 
no(s) mundo(s)91, mas porque sua preocupação recai no 
fato de que é importante que lugares de aprendizagem 
possam estar bem conformados para este fim, já que 
tem sido cada vez mais comum que quaisquer espaços 
sejam considerados “escolas” – por exemplo, museus, 
centros comunitários, as ruas das cidades, presídios, in-
ternet – só porque neles experiências e, claro, aprende-
res, também ocorrem. 

O filósofo espanhol é um crítico ácido das manei-

90 Palestra “O Contemporâneo e a Edu-
cação”: trecho disponível entre os minutos 
4:03-4:09. 

91 Aos moldes dos condomínios particu-
lares que tanto se alastram por nossas ci-
dades, habitados por indivíduos de classes 
econômicas mais abastadas que pretendem 
se manter em sua bolha.
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ras como nós, indivíduos capitalistas, vimos construindo 
nossas escolas e universidades, bem como dos modos 
displicentes pelos quais temos tratado o ensinar e o 
aprender ali, até porque, para ele, o termo aprender está 
plenamente capturado ideologicamente por discursos e 
saberes dominantes pelos interesses do capital. Defende 
que o que se aprende nas escolas e universidades deve-
ria estar em outro patamar, se amparando em certos mo-
vimentos, em certas referências, em condições de pos-
sibilidades que permitam aqueles com ela envolvidos 
fazerem experiências que justifiquem a existência das 
próprias escolas e universidades, principalmente porque 
a concorrência é cada vez mais forte e desleal: nossa 
era tecnológica fornece inúmeras outras possibilidades 
muito convincentes de que é sim possível aprender so-
bre tudo, em qualquer momento, em qualquer lugar, 
desde que se tenha sinal de internet e uma tela (de um 
notebook, de um smartphone, de um tablet)92. Transfor-
mar qualquer lugar, em qualquer momento, em escola 
é diferente de escolarizar lugares em determinados mo-
mentos. 

Essa tal “era tecnológica” somada ao excesso de posi-
tividade que nos caracteriza – como diz o filósofo Byung-
-Chul Han (2017) não especificamente sobre tecnologia, 
mas também a envolvendo, porque componentes de 
sociedades não mais disciplinares ou de controle, mas 
de desempenho e cansaço – nos coloca na posição do 
“tudo pode”, do “tudo é possível” e faz questão de nos 
lembrar a todo instante que talvez aquilo que mais possa 
ameaçar nossos desejos sejamos nós mesmos93. Em situ-
ações assim, o outro – um outro ser humano, um outro 
ser vivo, e, em maior escala, o(s) próprio(s) mundo(s) 
– perde força enquanto estranho, estranhamento, risco, 
portador daquilo que ainda não se conhece, pois, nes-

ta situação de perversão das escolas/universidades, para 
vê-lo(s) e lê-lo(s) bastaria o movimento de um clique. 

A escola/universidade seria este espaço das descober-
tas e de (re)significações de si e de mundos “estrangei-
ros” a partir das oportunidades que puder abrir para 
que os estudantes aprendam, coordenando mente-corpo 
ao meio, através de encontros com o(s) outro(s) (KAS-
TRUP, 2007, p. 172). São esses espaços os dos exercí-
cios dos acertos e dos erros, em tempos que estariam 
destinados exatamente a isto: (1) acertar e errar, pensar, 
colocar em confronto94; (2) promover e acatar, política 
e criticamente, o dissenso – também no respeito à coe-
xistência da pluralidade de saberes, opiniões e modos 
de habitar o(s) mundo(s), ou seja, diluindo atitudes de 
tolerância para que as de respeito possam se fortalecer 
(ver página 113) – junto ao consenso; e, no caso espe-
cífico da universidade, a (3) desenvolver competências a 
partir das diversidades de acontecimentos que se pode 
experenciar como fomento às formações. 

Não por acaso, pensar no tempo de estudantes e pro-
fessores na escola e na universidade talvez seja um de 
nossos mais importantes descuidos no âmbito do conce-
ber a educação. A resposta geralmente é a mesma: de-
dicá-lo por completo a dar conta de conteúdos/ementas, 
de currículos, de trabalhos, de provas e produções cien-
tíficas, para que as performances nestes espaços sejam 
as melhores possíveis, espaços que, aos olhos do capital, 
além de promotores de exclusão e segregação, vêm se 
confirmando cada vez mais funcionalistas, utilitaristas e 
produtivos e menos abertos à multiplicidade de possibi-
lidades e de sentidos.  

Esta concepção e uso do tempo, e também do espa-
ço, na escola/universidade deixa de lado os próprios sig-

92 E no período pós-pandemia da Covid 
19, serão importantes as pesquisas que 
consigam nos aproximar de aferições so-
bre o uso exacerbado dos aparatos tecno-
lógicos a partir da perspectiva de todos os 
prejuízos e ganhos cognitivos, metodoló-
gicos e socioculturais que isso significou e 
continuará significando.

93  É necessário esclarecer que as análises 
feitas por Byung-Chul Han em seus tra-
balhos levam em consideração situações 
cotidianas de países em que os indicativos 
de violência social são bastante diferentes 
dos nossos na América Latina, porque o 
“outro”, para nós, ainda nos soa recorren-
temente como ameaça potencial. 

94 Não confronto ligado a oposições e 
competições como as incentivadas pelo ca-
pitalismo, mas ao exercício da aceitação da 
coexistência de várias realidades possíveis 
e igualmente válidas, como diz Maturana, 
2001, p. 29-42).
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nificados que gregos e latinos deram para escola: para 
os primeiros, skholé se referia a “tempo livre”; para os 
segundos, este termo traduzido como otium, ou “ócio”, 
se somou à schola, que “(...) designa o lugar ou o esta-
belecimento público destinado ao ensino” (RECHIA et. 
al, 2017c, p. 10-11). Em resumo, escola pode ser pensa-
da, então, como “(...) tempo (livre) e (...) espaço (públi-
co) destinado ao estudo” (RECHIA et. al, 2017c, p. 11), 
onde os sujeitos são colocados na posição de começar 
algo, ou seja, onde são preparados e acompanhados 
para dar início a algo. Sobre as performances, além do 
entendimento que tem a antropóloga e arquiteta Alessia 
de Biasi (2012, p. 19) relacionado ao que se faz nessas 
condições com carência de compartilhamentos e senti-
dos, dizem Simons e Masschelein (2017c, p. 57): 

A escola não consiste em fazer os estudantes e 
alunos melhores performadores – embora isso 
já lhes seja frequentemente demandado. A es-
cola consiste na oferta aos/às jovens do tempo 
e do espaço para que fiquem “em forma”, para 
que trabalhem em seu “condicionamento” (in-
telectual, físico...), e, claro, pode-se esperar que 
esse preparo e essa forma ou condicionamento 
resultem em performances de excelência ou em 
contribuições únicas mais tarde, mas é absurdo 
dizer que a escola é responsável por isso. A es-
cola consiste no preparo, não em performances.

Este entendimento do tempo e do espaço cada vez 
mais consumidos por obrigações, metas pré-estabeleci-
das, planejamentos, competições, performances, se des-
dobram na duração bergsoniana sendo extraviada dos 
sujeitos, bem como na diluição de potências que possi-
bilitem experiências, na destruição das sensações e com 

elas, dos desejos, das errâncias, das intensidades cria-
tivas, da ludicidade. Os encontros, os agenciamentos, 
diante das múltiplas e heterogêneas possibilidades que 
poderiam disparar, pouco fomentam, por sua inanição 
inventiva e de sentidos, sentir-pensar-agir que não este-
jam no registro das recognições, que consigam escapar 
dos modelos de ensino-aprendizagem tradicionais, em 
grande parte pautados em práticas de transmissão-recep-
ção e em formas punitivas de avaliação.  

Sem tensionamentos um pouco mais desenvolvidos, 
essas elucubrações para escolas e universidades como 
espaços de ócio, de tempo livre, poderiam soar um tanto 
quanto utópicas, mas não é esse o lugar que pretendem 
ocupar. A intenção aqui é a de que aspectos positivos 
importantes que justificam sua própria existência não 
continuem sufocados por conjunturas que são passíveis 
de transformações, mesmo que a médio e longo prazos.

Uma dessas conjunturas, que será aqui um pouco 
mais desenvolvida, se refere a práticas de inclusão e/ou 
exclusão nos ambientes educacionais. Se logo acima es-
tava sendo ressaltada a importância em se deixar o “es-
trangeiro” – enquanto situações e demandas tipicamente 
contemporâneas – invadir seus muros preservando, po-
rém, suas potencialidades enquanto espaços adequada-
mente criados para se darem ensino e aprendizagem, 
ao mesmo tempo não nos pode escapar o que ocorre 
intramuros. Sobre isso, um tema nos chama a atenção: 
políticas de inclusão e de permanência de estudantes 
no ensino superior e qual(is) papel(is) exerceriam ou 
poderiam exercer os professores nesse contexto. Uma 
breve cronologia de alguns atos que abarcam reformas 
das condições das políticas educacionais no país nos au-
xiliará em reflexões sobre a questão. 
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A década de 2000 no Brasil foi marcada pela inser-
ção, na agenda política e educacional do ensino su-
perior, de uma série de ações cujos embriões foram 
aqueles que passaram a acompanhar o cotidiano da 
Educação Básica na década precedente. Tais ações, que 
se deram inicialmente em função das intenções de inclu-
são de estudantes portadores de necessidades especiais 
– explicitadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional95 – LDB –, alcançaram o ensino superior, 
de maneira mais ampliada em relação ao que já estava 
em vigor antes de 2003, no âmbito do que foi chamado 
de Políticas de Ação Afirmativa – PAA. Estas, além da 
inclusão, paulatinamente foram também incorporando 
maneiras de fomentar a permanência dos estudantes nas 
instituições em que cursavam suas graduações ou cursos 
técnicos profissionalizantes de nível superior96.

Mas voltemos um pouco no tempo. O neoliberalis-
mo – conceituado pelo geógrafo David Harvey (2008, p. 
27) como o “projeto de restabelecimento das condições 
de acumulação do capital e de restauração do poder 
das elites econômicas” – começa a tomar corpo num 
Brasil recém redemocratizado a partir da Constituição 
de 1988, com o governo do presidente eleito por voto 
popular em 1990, Fernando Affonso Collor de Mello 
(FILGUEIRAS; DRUCK, 2019a). Os movimentos im-
plementados por sua política liberal se pautaram na re-
organização das relações entre os setores produtivos e 
de trabalho em consonância com o que países europeus 
e, principalmente, os EUA, implementavam como res-
posta à crise de um capitalismo que não mais se pauta 
em monopólios de acumulação, mas na financeirização 
e no rentismo, o que o economista Ladislau Dowbor 
(2017) chama de “capital improdutivo”, sustentado por 
algo imaterial: o conhecimento (DOWBOR, 2020).  

Ocupando um patamar no âmbito das reformas de 
Estado necessárias nesse processo de adequação socioe-
conômica ao novo modelo de mercado de produção, de 
consumo e de trabalho, a educação assume definitiva-
mente status de empresa, responsável por formar corpos 
produtivos, eficientes, performáticos e competitivos ali-
mentando as duas já conhecidas e principais posições da 
cadeia de divisão social do trabalho: a dos que pensam 
(trabalho intelectual) e a dos que executam as tarefas 
(trabalho manual). Sob a perspectiva educacional, esse 
contexto perpetua a junção do tradicional modelo pe-
dagógico do cognitivismo-academicismo – herdeiro dos 
métodos jesuíticos de ensino e que se coaduna com a 
prática transmissional-conteudista – com os ideais tec-
nicistas-instrumentalistas, muito difundidos no Brasil a 
partir da década de 1970 e pautados pela recognição e 
pelas lógicas racionais do mercado, que valorizam a prá-
tica e teorias prescritivas em detrimento da teoria crítica 
(d´ÁVILA, 2018, p. 21-29).

O governo do presidente Fernando Henrique Car-
doso (1995 a 2003), dando continuidade a essa política 
econômica e educacional voltada para os interesses de 
uma burguesia cosmopolita ligada ao capital imperialis-
ta, adota um discurso de defesa do ensino público como 
disparador de desenvolvimento econômico e redutor 
das desigualdades, mas, ao mesmo tempo e paradoxal-
mente, diminui o repasse de recursos para universida-
des federais no mesmo passo em que incentiva a amplia-
ção de instituições privadas, expandindo dessa maneira 
a oferta de vagas no ensino superior. Alguns dispositivos 
foram adotados para intensificar esses intentos de ma-
nutenção da educação como mercadoria – seguindo a 
ideia do “público não estatal” (CRUZ, PAULA, 2018, 
p. 65) controlado por grandes corporações –, tais como 

95 A Lei no. 9.394, ou LDB, entra em vi-
gor em 20 de dezembro de 1996.

96 Nesses casos, principalmente nos Ins-
titutos Federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia, criados pela Lei nº 11.892, de 
29 de dezembro de 2008. Esses institutos 
se caracterizaram por sua autonomia em 
relação às universidades públicas federais, 
o que não acontecia com aqueles que po-
demos chamar de seus antecessores: os 
Colégios Técnicos Universitários.
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o Fundo de Financiamento do Estudante do Ensino 
Superior – FIES –, criado em 1999 pela Medida Pro-
visória no. 1.827. Através desse dispositivo, recursos 
públicos financiavam os estudos de matriculados na-
quelas instituições particulares através de empréstimos 
aos estudantes que a ele recorressem97. 

Em 2001, pela Lei no. 10.172, foi criado o Plano 
Nacional de Educação98 – PNE – para atender a di-
retrizes da LDB. Em seus artigos primeiro e terceiro 
apresentava como metas, respectivamente, (1) que 30% 
da população entre 18 e 24 anos deveriam ter aces-
so ao ensino superior até 2010, e (2) a necessidade 
de que fosse traçada uma política de expansão desse 
acesso com o objetivo de diminuir as desigualdades 
nas ofertas de vagas entre as diversas regiões do país. 
Sobre estas vagas, não havia no PNE a especificação 
de sua proveniência, o que deixou caminho livre para 
que as instituições públicas ficassem isentas de obriga-
ções de oferta, enquanto possibilitou que instituições 
privadas se aproveitassem (e continuam se aproveitan-
do) dessa brecha.  

Em tais condições, os grupos historicamente mi-
norizados da sociedade brasileira – por questões ra-
ciais, étnicas, de gênero, de opção sexual, religiosas, 
de quaisquer tipos de deficiências – continuaram sem 
muitas chances de ascenderem facilmente à formação 
superior num quadro socioeconômico de intensifica-
ção da pobreza, fortalecimento das desigualdades so-
ciais e aumento da violência, amparado por discursos 
ideológicos, por exemplo, valorizando a meritocracia.   

Sob os auspícios do neodesenvolvimentismo so-
cialdemocrata adotado pelo governo de Luiz Inácio 
Lula da Silva a partir de 2003, a defesa da formação 

superior ganhou significados, digamos, mais próximos 
do que se poderia considerar como de atenção à justi-
ça social, apesar de não ter freado os movimentos de 
privatização da educação mantendo, inclusive, alguns 
daqueles dispositivos que repassavam recursos de ver-
bas para o setor99 privado. 

Como mencionado anteriormente, esse início dos 
anos 2000 foi marcado pela assunção de um conjun-
to de Políticas de Ação Afirmativa100 que, segundo o 
cientista político João Feres Júnior e outros (2018, p. 
13), corresponde a 

(...) todo programa, público ou privado, que 
tem por objetivo conferir recursos ou direitos 
especiais para membros de um grupo social 
desfavorecido, com vistas a um bem coletivo. 
Etnia, raça, classe, ocupação, gênero, religião 
e castas são as categorias mais comuns em tais 
políticas. Os recursos e oportunidades distri-
buídos pela ação afirmativa incluem partici-
pação política, acesso à educação, admissão 
em instituições de ensino superior, serviços de 
saúde, emprego, oportunidades de negócios, 
bens materiais, redes de proteção social e re-
conhecimento cultural e histórico.

Para o ensino superior, se destacaram nesse sentido 
a manutenção do FIES e a criação: (1) do Programa 
Universidade para Todos – PROUNI –, em 2005, atra-
vés da Lei no. 11.096; (2) do Programa de Apoio a 
Planos de Reestruturação e Expansão das Universida-
des Federais – REUNI –, em 2007, pelo Decreto no. 
6.096; (3) do Estatuto da Igualdade Racial, pela Lei 
no. 12.711 de 2012101; e (4) da Lei Brasileira de Inclu-
são, no. 13.146 de 2015.   

97 Não se pretende aqui retirar do FIES os be-
nefícios que proporcionou a inúmeros estudan-
tes em todo o Brasil que conseguiram ingressar 
e concluir suas graduações. Nossa questão envol-
ve o FIES enquanto política pública que atinge 
poucos, que ainda assim assumem uma dívida 
que não é fácil ser quitada, em relação ao per-
centual de atendimento mais justo socialmente 
que instituições educacionais públicas e de quali-
dade poderiam alcançar no âmbito dos estudan-
tes elegíveis para cursarem o ensino superior. 

98 Atualmente está em vigor o PNE 2014-2024, 
colocado em vigor pela Lei nº 13.005 de 25 de 
junho. Pode ser consultado no endereço: <http://
portal.inep.gov.br/documents/186968/485745/ Pla-
no+Nacional+de+ Educa% C3%A7%C3%A3o+P-
NE+2014-2024++ Linha+ de+ Base/ c2dd0faa-
-7227-40ee-a520-2c6fc77700f?version=1.1>. 

99 Um bom exemplo disso foi a criação, em pa-
ralelo à vigência do PNE, do Plano de Desen-
volvimento da Educação – PDE – juntamente 
com o Plano de Metas Compromisso Todos pela 
Educação, movimento ligado a um outro, o To-
dos pela Educação, formado por “um aglomera-
do de grupos empresariais com representantes 
e patrocínio de entidades como o Grupo Pão de 
Açúcar, Fundação Itaú-Social, Fundação Brades-
co, Instituto Gerdau, Grupo Gerdau, Fundação 
Roberto Marinho” (Saviani, 2009, p. 32 apud 
SILVA; BOROWISKY, 2018, p. 101). Tal pro-
grama visava a melhoria da educação no país, es-
pecialmente a básica, mas propôs ações também 
para o ensino superior que podem ser objetiva-
das em cinco princípios que se complementam: 
“i) expansão da oferta de vagas; ii) garantia da 
qualidade; iii) promoção da inclusão social pela 
educação; iv) ordenação territorial para tornar o 
ensino acessível; e v) desenvolvimento econômi-
co e social” (SAVIANI, 2009, p. 18 apud SILVA; 
BOROWISKY, 2018, p. 102).

100 Também conhecidas, segundo a 
cientista social Sabrina Moehleck (2002, p. 198) 
como “políticas de cotas” ou de “reserva de va-
gas” ou “compensatórias”.

101 Alterada pela Lei Federal no. 13.409 
de 28 de dezembro de 2016, passando a atender, 
além de pretos, pardos, indígenas, estudantes de 
baixa renda e egressos de escolas públicas, tam-
bém a pessoas com deficiência. Vale destacar que 
ciganos e imigrantes/refugiados ainda não apa-
recem explicitamente atendidos pela legislação 
vigente.
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Nos interessa pormenorizadamente nos estendermos 
um pouco mais no REUNI, no que diz respeito aos seus 
desdobramentos no cotidiano dos cursos das universi-
dades públicas federais, tendo em vista que possibilitou 
a entrada de outros “estranhos” aos que, até então, fre-
quentavam seus espaços. O programa, criado como pos-
sibilidade de efetivação de princípios do PDE (ver nota 
99) e extinto em 2013, teve como meta “(...) gerenciar, 
regular e exigir dos gestores e dos docentes, a eficiência 
e a produtividade, por meio da melhora dos índices” tais 
como “(...) taxas de evasão, ocupação de vagas ociosas 
e aumento de vagas de ingresso, especialmente, para o 
período noturno” (SILVA, BOROWSKY, 2018, p. 103).  

São inegáveis as contribuições do REUNI para as 
políticas que se pretenderam de inclusão102 ao terceiro 
grau. A partir de 2007, a expansão das Instituições Fede-
rais de Ensino Superior – IFEs –, em consonância com 
outros dispositivos de ações afirmativas, possibilitaram o 
ingresso de estudantes que, como se viu, até ali continu-
avam à margem desse patamar de formação. A instru-
ção formal dessas camadas subalterizadas – compostas 
por estudantes com dificuldades relacionadas, e nunca 
é demais repetir, a questões étnico-raciais, condições 
socioeconômicas precárias, orientação sexual, barreiras 
físicas e/ou geográficas, modos de falar, a deficiências, 
dentre outras – é ainda comprometida por fatores ex-
trínsecos a elas que, segundo as pedagogas Andreia G. 
da Cruz e Maria de Fátima C. de Paula (2018, p. 61), 
perpassam por

(...) baixos níveis de qualidade da educação bá-
sica; restrição orçamentária destinada à educa-
ção superior pública; processos de privatização 
e mercantilização da educação superior; a seleti-

vidade no ingresso, e outros.

Tendo em vista: (1) que uma porcentagem conside-
rável não só de cursos de graduação e/ou técnicos, mas 
também de que professores desses cursos adotam mé-
todos pedagógicos do tipo transmissional-conteudista103; 
(2) que, por serem de ordem estrutural, atitudes colonia-
listas de preconceito e desrespeito às diferenças ainda 
ocupam espaço considerável nos ambientes educacio-
nais, gerando segregações e agressões de variados tipos; 
e (3) que, mesmo que minimamente, estudar significa 
dispender algum dinheiro para a cobertura de custos 
básicos (transporte, alimentação, aquisição de materiais 
e de aparatos tecnológicos básicos como internet etc), é 
bastante complexo para muitos desses corpos permane-
cerem estudando, principalmente se não conseguem se 
beneficiar de programas institucionais de inclusão. 

Para além disso, muitos deles, vindos de outras cida-
des, se veem carentes de uma rede de apoio com que 
possam contar, isso se considerarmos a existência de al-
guma em seus territórios de origem (o que vale também 
para a possibilidade de não existência mesmo para os 
que residem no lugar em que estudam). 

Em ambientes hiper competitivos como foram sendo 
transformados os do ensino superior pelos movimentos 
neoliberais, tem se tornado inevitável, como aponta a 
psicóloga Thaís Goldstein (2021, p. 63), o afloramento 
nos estudantes de “sentimentos de incompetência pes-
soal, fracasso, culpa, vergonha, solidão, raiva, vontade 
de largar o curso, quando não, vontade até de tirar a 
própria vida”, em alguns casos. É ainda Goldstein (2020) 
que destaca neles a percepção de que não mais se sen-
tem excluídos da universidade, mas justificando o desvi-
gor que acomete vários deles, é forte o reconhecimento 

102 Pesquisadores como Alfredo 
Veiga-Neto, amparado principalmente 
por trabalhos do filósofo Michel Foucault, 
fazem críticas interessantes ao uso indiscri-
minado das palavras inclusão e exclusão 
que, tendo sido capturadas pelo sistema 
dominante, facilmente promovem, por 
principalmente estarem no bojo de situ-
ações que desconsideram singularidades, 
“inclusões excludentes”. Para saber mais, 
ver VEIGA-NETO, Alfredo, LOPES, Mau-
ra Corcini. Inclusão/ exclusão/ in/exclusão. 
In: Verve – Revista do Núcleo de Socia-
bilidade Libertária. no. 20. São Paulo: 
Programa de Estudos Pós-graduados em 
Ciências Sociais da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, 2011, p. 121-135. 
Disponível em: < https://revistas.pucsp.
br/index.php/verve/article/view/14886>. 
Acessado em 26 de setembro de 2021.   

103 Métodos que contribuem com 
a negligência para com atitudes de acolhi-
mento ao homogeneizarem a aprendiza-
gem desconsiderando os estudantes como 
singularidades
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de que se veem excluídos na universidade. 
 Mas o que se quer destacar aqui é que o ingresso 

desses estudantes, por mais difícil que tenha sido e que 
esteja sendo para eles104, provocou rupturas no bojo dos 
cursos superiores das universidades que aderiram ao 
REUNI. O que antes se equilibrava em uma certa estabi-
lidade epistemológica (GOLDSTEIN, 2021, p. 63), orga-
nizacional, cognitiva foi revirado por realidades diversas 
e, vale ressaltar, estranhas (enquanto estrangeiras, como 
diria Larrosa) adentrando seus muros europeizados/esta-
dunidensiados, brancos, masculinos, heteronormativos, 
capacitistas105, católicos e economicamente estáveis.      

 Nesse contexto, a pedagoga Jossete Rosane T. Wit-
tkowski e outros (2019) chamam a atenção para a quase 
completa desconsideração, tanto por gestores federais 
quanto pelas próprias IFEs, de uma situação de despre-
paro preocupante – envolvendo espaços, PPPs, currícu-
los e comunidade acadêmica – para a recepção desse 
contingente estudantil, em especial se considerado sob 
os pontos de vista pedagógico e o da construção de rela-
ções interpessoais. Segundo as autoras (WITTKOWSKI 
et. al., 2019, p. 13.791), teria sido fundamental a adoção 
de processos de formação docente – tanto para licencia-
turas quanto para bacharelados – que os tivessem prepa-
rado para a promoção da inclusão e da diversidade, até 
porque houve incentivos do MEC às instituições para 
que pudessem colocar essa ação em prática. Para elas,

No cotidiano, porém, a atuação docente fica vin-
culada às diretrizes de cada IES pois, conforme 
indicado, elas são autônomas para fomentar o 
atendimento às políticas, bem como promover 
a formação de professores. Torna-se difícil, por-
tanto, mensurar em que medida os docentes e 

suas práticas têm acompanhado o debate nacio-
nal sobre políticas de inclusão e diversidade. Ele 
pode ficar alheio, pode tornar-se um mero exe-
cutor de determinações institucionais e exigên-
cias legais, sem compreender exatamente o quê 
as fundamenta ou, ainda, sem poder assumir a 
importância da sua atuação para o sucesso da in-
clusão e das ações afirmativas (WITTKOWSKI 
et. al., 2019, p. 13.792).

No caso da AU, me parece que, por exemplo, o 
simples fato de fixação de temas e a eleição de certos 
materiais e técnicas construtivas para desenvolvê-los nos 
componentes curriculares de Projeto de AU e nos de 
Tecnologia, bem como as dificuldades de livre circu-
lação de todos os estudantes dos cursos pelos espaços 
onde os processos de projeto de diversos períodos es-
tejam sendo desenvolvidos106, já podem se configurar 
como possibilidades para a segregação de minorizados 
nos ambientes de aprendizagem. 

Abordagens ligadas à temática da Habitação de Inte-
resse Social e Acessibilidade foram conquistas em nível 
curricular que, de certo modo, já provêm de sentidos 
uma parte dos estudantes que, porventura, convivam de 
alguma maneira com habitações de baixa renda ou com 
determinados tipos de deficiência e/ou dificuldades de 
locomoção. Porém, arquiteturas vernaculares costumam 
aparecer no decorrer dos cursos a partir quase que ex-
clusivamente de iniciativas pontuais de alguns professo-
res, o que deixa indígenas e quilombolas, por exemplo, 
institucionalmente falando, deslocados de suas realida-
des, expondo suas formações a induções colonialistas 
de afastamento de suas maneiras próprias de manejo de 
espaços e de recursos materiais e imateriais no âmbito 

104 É importante ressaltar que as 
ações do Governo Federal ligadas a um 
neoliberalismo de extrema direita amplia-
ram consideravelmente, a partir de 2018, 
as ameaças a esses que são tomados por 
ele como corpos indesejáveis, além das 
ameaças às próprias instituições públicas. 
Para as universidades, foi apresentado o 
Future-se, programa que, segundo o eco-
nomista Luiz Filgueiras (2019b), entrega 
o “Fundo Soberano do Conhecimento” 
(composto por imóveis e orçamentos pú-
blicos) ao mercado financeiro, “retrato de 
um capitalismo dependente”. Apesar de 
ser discussão imprescindível para nossa 
contemporaneidade, pois um projeto fas-
cista atinge todos os corpos porque depen-
de de seu total controle e/ou extinção, não 
me estenderei aqui nessas questões por 
elas merecerem um apuro e um cuidado 
discursivo que não terei condições de de-
senvolver por ora.   

105  Segundo a filósofa Marcia Ti-
buri (2020, p. 25), o termo capacitista se 
refere à “(...) exclusão dos corpos definidos 
como portadores de deficiência”. 

106 No sentido de transversalizar o 
conhecimento tendo em vista que, mesmo 
para um estudante que já tivesse passado 
por um dos Projetos de AU tendo desen-
volvido determinada proposta de projeto, 
haveria a chance de acompanhar outras 
propostas que lhe interessassem – talvez 
até mesmo naquele componente curricu-
lar que já cursou em outro período letivo – 
caso lhe fosse possível frequentar esses di-
versos ambientes de ensino-aprendizagem 
(diversos em relação a períodos letivos e a 
períodos curriculares diferentes). 
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de seus habitares. Essa é apenas uma das inúmeras reflexões que po-
deriam ser feitas envolvendo possibilidades de atravessamentos entre 
ensino-aprendizagem de AU, formação docente, currículos, relações 
interpessoais, inclusão/exclusão, construção de sentidos e permanência 
de estudantes socialmente minorizados no ensino superior.

Reconhece-se as responsabilidades dos professores – o que não re-
tira desse contexto os demais partícipes das comunidades acadêmicas, 
tais como gestores, técnicos administrativos e os próprios estudantes 
– na busca por transformações desse quadro ainda tão maculado e 
manipulado pelos interesses do capital financeiro neoliberal, mas essas 
não podem nem devem ser atribuídas somente a eles. Trata-se de com-
promissos que se tornariam mais potentes se amplamente assumidos e 
efetivados pelas instituições, pois, no âmbito desse quadro que acaba 
colocando e deixando os professores na berlinda, continua-se perpetu-
ando o risco de que  

(...) [ao] invés de atuarem como agentes com real poder de trans-
formar a realidade dos excluídos, têm uma atitude que apenas 
corrobora a exclusão. Logo, precisam ser preparados para atuar 
na nova realidade, assumindo seu papel de sujeitos determinan-
tes para o sucesso desta política pública, ainda que sejam apenas 
um dos seus agentes. (WITTKOWSKI et. al., 2019, p. 13.794-
13.795).

Apesar deste panorama angustiante, o que queremos destacar é que 
a escola e a universidade são espaços onde muitas coisas positivas e 
potentes acontecem, muitas oportunidades são criadas, espaços que tor-
nam possível um porvir ainda pautado na emancipação, na autonomia, 
na inclusão e na criação e solução de problemas. As elucubrações aqui 
desenvolvidas não pretendem configurar-se como mais um diagnóstico 
dentre tantos que por aí se acumulam, tampouco solução paradigmática 
de amplo alcance assumida como “melhor” que outras, mas sim servi-
rem como perturbações que tenham força para impulsionar um novo 
qualquer no ensino da AU, talvez aquele que comece por revisitas e 

ressignificações de nós mesmos como sujeitos, como corpos-professores 
e como corpos-estudantes.    

Sennett (2020, p. 16), ao falar de sua mestra Hanna Arendt, exem-
plifica bastante essa perspectiva quando toma escolas e universidades 
não só como lugares físicos, mas como uma composição de elementos 
antrópicos, principalmente de estudantes e professores que ali são pro-
duzidos e se produzem: “O bom mestre dá uma explicação satisfatória; 
o grande mestre – caso de Arendt – gera dúvida, inquieta, provoca dis-
cussão”. Neste mesmo caminho, cruzamos com Bell Hooks se inspiran-
do e citando as palavras da monja budista Pema Chodron (HOOKS, 
2017, p. 272):

Meus modelos eram as pessoas que estavam fora da mente con-
vencional e eram realmente capazes de parar minha mente, abri-
-la por completo e libertá-la, mesmo que por um simples momen-
to, do modo convencional e habitual de ver as coisas. ... Se você 
está realmente se preparando para perder o pé, se preparando 
para a realidade da existência humana, então está vivendo no fio 
da navalha e precisa se acostumar com o fato de que as coisas 
sempre mudam. Elas não são fixas, não duram, e você nunca 
sabe o que vai acontecer. Meus professores sempre me empurra-
ram no abismo.... 

A autoridade (o que é diferente de autoritarismo) que cabe a nós, 
corpos-professores – enquanto aqueles que trazem coisas (textos, as-
suntos, metáforas criativas, dentre outras) e as coloca na mesa como 
gatilhos para conversações com os estudantes – talvez seja a de, mais 
que nunca, nos atermos aos usos do tempo e do espaço quando pen-
samos em tudo o que fazemos, principalmente no que daí emerge nos 
ambientes de ensino-aprendizagem, o que extrapola os componentes 
curriculares que ministramos, os projetos de pesquisa e extensão que 
coordenamos e os artigos que escrevemos. 

Há esta permeabilidade – que se relaciona a movimentos extra e 
intra muros – a ser exercitada que, apesar de ser responsabilidade de 
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muitos, depende bastante ainda de nossos movimentos 
como professores. Há também uma permeabilidade a ser 
exercitada para nossos próprios corpos no que tange a que 
tipos de relações vamos nos permitir estabelecer com o ou-
tro (o que inclui os estudantes enquanto singularidades) e 
com o(s) mundo(s), entendendo e transformando os senti-
dos (políticos) agregados no fazer o que fazemos, no para 
quem e no para que fazemos o que fazemos. 

Talvez para as experiências realizadas com algumas tur-
mas no platô do ICH minhas conclusões tenham sido in-
genuamente simples diante da complexidade que envolve 
a visibilização de “gentes” (outros), inclusive daquelas que 
estão muito próximas de nós. Hoje me parece muito mais 
importante tensionar o que me produz enquanto subjetivi-
dade do que propriamente pensar no que levou os estudan-
tes, naqueles momentos anteriores a 2016, a não considera-
rem em suas narrativas as “gentes” que não conseguiam ver 
de onde estavam. Para proceder a essa análise de maneira 
justa, seria necessário considerar suas histórias de vida para 
além da vida acadêmica, pois muitos fatores de cunho es-
trutural poderiam os estar afetando naquelas suas (re)ações 
naqueles momentos. 

Justamente por entender agora que não são propriamen-
te as distâncias físicas e/ou geográficas que podem nos le-
var a invisibilizar essas “gentes”, coube então me atentar a 
como as tenho percebido e sentido, como tenho me rela-
cionado com elas e como as tenho trazido para também 
comporem meus territórios existenciais. Esse me parece um 
bom caminho para buscar modos de preparar a mesa (no 
sentido que Larrosa atribui ao trabalho dos professores), em 
ambientes adequados para o ensino-aprendizagem de AU, 
ao redor da qual eu e os estudantes, em nossa diversidade 
e com nossas dificuldades e necessidades, nos disporemos 
para conversarmos sobre o século XXI em sua diversida-

de, dificuldades e necessidades. É nesse sentido do trans-
formar-me enquanto corpo-professora como possibilidade 
para que outros, por contágio, possam se transformar, como 
também a seus mundos, que me instiga a pensar na produ-
ção de subjetividades, em autopoiese.  

 

Tensionamentos

A partir da revisita a esta experiência feita com os estu-
dantes no platô do ICH, algumas questões emergiram como 
potência para repensar as práticas docentes e seus reflexos 
na composição transversal de componentes curriculares vol-
tados para o século XXI: 

1. o que poderiam mostrar cartografias das malhas dos 
estudantes das graduações de AU brasileiras? Malhas ra-
las? Malhas densas? E as dos professores, em especial 
professores arquitetos e urbanistas destas mesmas gradu-
ações? 

2. o porquê da escassez de “outros” e de suas realidades 
– no que se refere a afetações e transformações mútuas 
provocadas por suas relações com os lugares – no sentir-
-pensar-agir de estudantes de AU (e, quem sabe, no de 
muitos professores de AU)?

3. que lugares têm ocupado a atenção consciente e a 
memória na construção de saberes e habilidades que são 
imprescindíveis para a atuação cotidiana de arquitetos e 
urbanistas? 

4. até que ponto atividades em espaços outros que não os 
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das salas de aula – em processos híbridos107 de apren-
dizagem – poderiam ser oportunidades efetivas para 
se fazer experiências, tendo em vista que os estudan-
tes (ou qualquer corpo aprendiz como nós, professo-
res) talvez não estejam preparados para se abrirem 
conscientemente às suas potencialidades? 

5. seriam possíveis, e potentes, momentos em sala 
em que os aprendizes exercitassem a presença de ou-
tros como singularidades em suas relações entre si e 
com os espaços para, posteriormente, já imersos cor-
poreamente nas realidades destes outros, pudessem 
aprimorar suas habilidades de percebê-los, senti-los 
e narrá-los, principalmente porque ações fortemente 
imbricadas em processos de projeto de AU?

6. em que medida a cisão entre ensino, pesquisa e 
extensão vem contribuindo para que se ampliem, se 
elevem e se impermeabilizem os muros que separam 
os territórios das universidades e do restante do(s) 
mundo(s), deixando por conta, principalmente das 
extensões, uma responsabilidade que também devia 
estar povoando, se não todos, ao menos alguns com-
ponentes curriculares na potencialização da forma-
ção de sujeitos conscientes de seu tempo, críticos e 
ativos politicamente? Será a curricularização da ex-
tensão uma boa alternativa de manter ou aumentar a 
permeabilidade desses muros?
        
7. como nós, professores (e no meu caso, branca), 
poderemos transformar os espaços “intramuros” das 
universidades no sentido de possibilitarmos e viabi-
lizarmos a inclusão em todos os sentidos, potenciali-
zando e praticando políticas de ação afirmativa?

2.2.1.2. Fio-pista 2

Narrativa da experiência Largo do Cine-
Theatro Central 

A pergunta de base e endereçada aos professo-
res é: como vamos ensinar aquilo que não co-
nhecemos? como podemos ensinar aquilo cuja 
realidade não vivenciamos ou experienciamos? 
Precisamos de muita criatividade para reinven-
tar nossa profissão, e como despertar o interesse 
de professores para trabalharem nessas áreas?

Precisamos fazer com que os colegas professo-
res saiam de sua zona de conforto que ainda é 
a sala de aula para ir para as ruas e becos das 
vilas e favelas. Não há a mínima possibilidade 
de mudança do perfil profissional de arquitetu-
ra se continuamos mantendo a mesma estrutura 
curricular e modo de atuação dentro das escolas 
privilegiando programas para as classes domi-
nantes e instituições governamentais, e ao culto 
ao monumentalismo, continuaremos sendo uma 
profissão elitista pondo a perder nosso breve le-
gado histórico político, social ético.

    Fernando Fuão108

A próxima experiência se refere a aulas que propus, 
em três períodos diferentes, para turmas do mesmo com-
ponente curricular mencionado no fio-pista 1, “Técnicas 
Retrospectivas”. O local escolhido está no centro de Juiz 
de Fora: a Praça João Pessoa, conhecida como Largo do 
Theatro Central, onde está o edifício do teatro, tombado 

107 Ao trazer à tona o que toma 
como “aprendizagem ativa”, o professor 
José Moran (2018, p. 40) faz referência 
também à aprendizagem híbrida, ambas 
fazendo parte de um mesmo contexto de 
ensino-aprendizagem que ele defende e 
pratica. Como destaca, “as metodologias 
ativas dão ênfase ao papel protagonista do 
aluno, ao seu envolvimento direto, parti-
cipativo e reflexivo em todas as etapas do 
processo, experimentando, desenhando, 
criando, com orientação do professor”. 
Por sua vez, a “aprendizagem híbrida des-
taca a flexibilidade, a mistura e comparti-
lhamento de espaços, tempos, atividades, 
materiais, técnicas e tecnologias que com-
põem esse processo ativo”. Continuando, 
ele diz que “híbrido, hoje, tem uma media-
ção tecnológica forte: físico-digital, móvel, 
ubíquo, realidade física e aumentada, que 
trazem inúmeras possibilidades de combi-
nações, arranjos, itinerários, atividades”.

108 Texto preparado para a Mesa 
redonda ‘Arquitetura e criatividade’, “To-
dos os Mundos – Rumo a UIA.2020.RIO”, 
evento ocorrido no Rio de Janeiro entre 
7 e 10 de outubro de 2017. O que chama 
atenção nesse recente quase manifesto de 
Fernando Fuão e o coloca como epígrafe 
desta seção da tese-teia é a externalização 
bastante crítica a uma certa passividade 
dos professores de AU quanto a saírem de 
seus lugares de conforto, mesmo que es-
tejamos presenciando uma série de ações 
incorporadas realizadas por professores 
de diversos cursos de AU brasileiros. É 
importante que esse tensionamento à sua 
fala fique aqui explicitado, apesar de que 
corroboro com muito do que ali está.
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como patrimônio histórico-cultural nos níveis municipal 
e federal por seus valores arquitetônico e urbanístico no 
cenário cultural juiz-forano e brasileiro. 

Como uma espécie de “braço”, contíguo ao calçadão, 
criado numa das principais ruas da cidade – a Halfeld 
–, o largo é tido como refúgio para aqueles que querem 
escapar do “mundo de gente” que freneticamente sobe, 
desce, cruza a Halfeld diariamente e o dia inteiro. Fun-
ciona também como ligação entre a Halfeld e a rua São 
João (que são paralelas), espaço ao longo do qual estão 
localizadas diversas lojas e salas comerciais.  

Cine Theatro CentralEdifício à esquerda 
do Cine Theatro

Figura 6. Esquema da situação do 
Cine Theatro Central

Arte: Camila Loureiro

Figura 7. Vista da Praça João Pessoa

Foto: Luiz Carlos Peterman     Data: 2015
Disponível em:  https://www.facebook.com/A-rua-
%C3%A9-nossa-JF-183567138650388/photos/pcb
.184121925261576/184121778594924

Edifício à direita do Cine Theatro
(peitoris baixos)
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Sentados no chão, no centro deste largo, eu e os estudantes de uma 
das turmas estávamos conversando a respeito de suas percepções sobre 
aquele lugar. A maioria o adjetivou como “local de passagem”, mas 
esta, que a princípio, era uma convicção quase unânime, foi um tanto 
abalada quando alguns estudantes tensionaram a discussão ao mencio-
narem:

1. os vários grupos de pessoas que ficam ali, de pé, paradas em vá-
rios pontos, conversando;

2. os clientes interessados nos sapatos das vitrines de uma loja que 
ocupa o térreo de um edifício ali existente (mostrado, à esquerda, 
na imagem 7);

3. outras pessoas – também conversando, lendo ou simplesmente 
pensando ou prestando atenção em algo – sentadas nos degraus de 
acesso ao foyer do teatro e nos peitoris baixos dos vãos de um outro 
edifício ali existente (mostrado, à direita, na imagem 7); 

4. e os engraxates, trabalhando em suas bancadas de madeira quase 
encostadas na fachada do edifício de peitoris baixos (mostrado, à 
direita, na imagem 7), conversando com seus clientes. 

Perguntei aos estudantes quais poderiam ser as consequências para 
este lugar, caso sofresse algum tipo de intervenção. Para cadenciar a 
condução das reflexões, pedi que, primeiramente, externassem suas 
opiniões sobre a possibilidade de ali se transformar em local de per-
manência. Sem muita demora e argumentações, todos balançaram suas 
cabeças ou exteriorizaram com palavras a sua concordância com a con-
dição de “permanência”. De novo, me voltei a eles e perguntei: “e 
como poderíamos fazer isto”? Quase em uníssono, o coral me respon-
deu: “colocando bancos”. Mediando a conversa, então eu disse: “muito 

bem. Onde colocaremos estes bancos?”. Suas cabecinhas começaram 
a se mover para os lados e para frente, mas nenhum deles se levantou 
de onde estava sentado para devidamente se voltar para trás. Após 
esta apropriação de um pouco mais de 180º., alguns externaram sua 
preferência pela colocação dos bancos ali mesmo, no centro do largo, 
exatamente onde estávamos. 

Perguntei então se frequentavam esta área aos sábados. Vários dis-
seram que sim. Então pedi a estes que nos contassem as atividades 
que ali já tinham presenciado. Dentre as respostas, ouvimos “rodas de 
capoeira”, “corais”, “bandas”, “realização de campanhas de prevenção 
a doenças” e “instalação de bibliotecas itinerantes”. Os indaguei, então, 
a respeito do que pensavam sobre a relevância, para os habitantes da 
cidade, da continuidade daquelas atividades/manifestações ainda conti-
nuarem ali se revezando rotineiramente. 

Ao contrário do que ainda à pouco haviam defendido com certa 
veemência –  que seria a necessidade de uma intervenção naquele lugar 
para acentuar seu caráter de permanência – a parcela de estudantes que 
se pronunciou neste momento já exprimia certo ar de dúvida em suas 
opiniões: com base no que foi por eles mesmos elencado acontecer ali 
como formas de apropriação pelas pessoas, perceberam que aquelas 
dinâmicas estariam carregadas de significados e que, por isto, qualquer 
intervenção relacionada a usos no centro do largo poderia interferir 
significativamente em usos e valores atribuídos pelos juiz-foranos. 

Em meio às vozes desse grupo, uma ou duas se destacaram: “mas 
então não podemos inserir bancos!”. Minha satisfação frente a esta ob-
servação durou pouco. Logo em seguida ouvimos a sugestão, para não 
“atrapalharem” a tradição das atividades acontecendo ali, que os ban-
cos fossem colocados junto às fachadas dos edifícios nas laterais do lar-
go, em posições paralelas a elas, para que a região central fosse mantida 
sem obstáculos. Em resposta a esta possibilidade de solução, um aluno 
ressaltou que, em frente às vitrines da loja de sapatos não seria possível 
inserir os tais bancos, pois iria atrapalhar a apreciação das mercadorias 
expostas. 



 P
ar

te
 II

 -
 a

be
rt

ur
a 

es
té

tI
ca

  
  

 11
1 

A proposição de grande parte dos colegas, então, foi a da colocação 
dos bancos num lugar que, sem muitas outras alternativas, se tornou ób-
vio para eles: junto à fachada do edifício de peitoris baixos (mostrado, 
à direita, na imagem 7). Pedi que fechassem os olhos nesse momento, 
logo após esta sugestão, e me dissessem, de memória, o que se lembra-
vam existir junto àquela fachada. Após um certo silêncio demorado, 
dois estudantes se manifestaram, um após o outro, respectivamente: 
“sempre vejo gente sentada nos peitoris conversando” e “meu pai en-
graxa seus sapatos ali de vez em quando”. 

Novamente, alguns se exaltando no volume de suas falas, exclama-
ram algo do tipo: “é mesmo! Os engraxates!”. Por conta própria abri-
ram os olhos e começaram um burburinho que foi interrompido por 
um deles dizendo mais ou menos isto: “eu acho que não temos que 
mexer nesse espaço. Ele tem que continuar assim porque é assim que 
as pessoas o usam”.      

Ressonâncias

Passado todo esse tempo, muita coisa mudou para nada mudar. 
Os problemas do ensino de projeto continuam os mesmos e, 
a persistir esta fé nos meios como solução, continuaremos sem 
sair do lugar. E estes, os meios, hoje, como são imensos! Estu-
dantes não mais conseguem compreender como fazíamos tudo, 
sem CAD, sem Photoshop, internet... e no mesmo prazo! Nós 
mesmos, criados en la palmita dela mano, dificilmente compre-
endemos quão rapidamente nos adaptamos, do Xerox ao fax, 
aos cérebros eletrônicos e à internet. Como sobrevivíamos sem 
este imenso prazer que, hoje, desfrutamos ao consultar em tempo 
real tudo do mundo enquanto trabalhamos nos nossos projetos, 
sem precisar nem levantar da cadeira, sem abrir uma gaveta, sem 
tirar os olhos de uma tela? Está tudo ali, todas as informações 
necessárias ao que desejamos fazer.

Mas... O quê, mesmo, nós desejamos fazer? ... Mídia alguma, 
software algum nos diz nem ensina como ensinar o principal: 

desejar. Desejar o quê? Desejar pra quê? Desejar como, com o 
quê? E como manifestar este desejo? Como decidir, como desco-
brir esta expressão da vontade que virá a caracterizar, para cada 
problema, a adequada solução arquitetônica? E como justificar 
esta adequação? E como ensinar gente a fazer isso?

Os muito ignorantes que nos perdoem, mas informação é funda-
mental. A história – o registro dos erros e acertos dos outros – é 
um enorme e fundamental atalho. As técnicas, os processos, há 
muito deixaram o hermetismo das corporações de ofício. Se os 
meios de representação e apresentação dos resultados de nossas 
ideias nunca foram tão abrangentes e realísticos, então por que 
hoje, diante desta catapulta instantaneamente vomitada de nossas 
telas, as coisas não surgem com mais facilidade? O que está a 
travar o processo da síntese da forma? Será o excesso? Perdemos 
a vontade, a palavra já morreu? 

José Eduardo Ferolla (2018, p. 54-55)   

O que me marcou profundamente nessa experiência foram duas 
questões principais. A primeira, o fato de estudantes, mesmo aqueles 
que nasceram e cresceram em Juiz de Fora, demonstrarem uma frágil 
ligação com este que é um dos mais conhecidos e frequentados espaços 
do centro da cidade. Por não terem se expressado com argumentos 
consistentes quando incitados me deixou desconfiada que teriam pouco 
conhecimento da história deste lugar e de seu entorno, mas, sobretudo, 
pouca disponibilidade, talvez por não saberem como fazê-lo, de explo-
rá-lo, tendo em vista que, como não lhes pedi explicitamente para se 
levantarem e caminharem, permaneceram sentados o tempo todo e se 
limitaram a usar os pouco mais de 180º. que suas cabeças eram capazes 
de mover. Vale dizer que a exposição aqui dessa situação não significa 
que os esteja responsabilizando por ela.

A segunda foi a facilidade com que decidiram intervir e, tomada a 
decisão, como abriram suas “caixas de soluções prontas” e pinçaram 
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de lá os bancos para, pretensamente, promoverem “me-
lhorias” para aquele lugar que, pelo menos no início 
de nossa conversa, estava sendo caracterizado como de 
“passagem”. 

Esta facilidade de escolha do que fazer é a mesma 
que eu observava quando os estudantes, no componen-
te Projeto em Patrimônio Cultural109, abriam seus arqui-
vos de blocos dos programas de desenho e, normalmen-
te, por opções estéticas e/ou ergonômicas e privados de 
envolvimentos mais comprometidos, escolhiam uma ou 
outra cadeira, um ou outro sofá, uma ou outra árvore 
para comporem seus projetos. Seria esse um reflexo do 
habitus (cristalizado em padrões) se sobrepondo à poie-
sis (enquanto criatividade na concretização de fazeres 
sensíveis) ou, mesmo à práxis? Estaríamos numa condi-
ção da prática em seu sentido imediatista e utilitarista? 

O conhecimento dos ambientes e das relações neles 
existentes – que lhes propiciariam condições para pen-
sarem não “no que fazer?”, mas no “como fazer?”, no 
“para quem fazer?” e, mesmo, no “para que fazer?” –, 
me parece, não têm sido o bastante para lhes preparar, 
em seus exercícios projetuais acadêmicos e, posterior-
mente, profissionais, para a apreensão cognitiva (per-
cepção) e extracognitiva (sensações) dos espaços em 
suas dinâmicas próprias, sem contar que pesquisas são 
necessárias anteriormente ao início da projetação nos 
processos de desenvolvimento de projeto. 

Seus corpos, ou melhor, nossos corpos, costumam 
ser pouco habilidosos no que se refere ao que acontece 
para além do que é visto pelo olho-retina, como diz Rol-
nik (2016, p. 62). Temos tido dificuldades para (re)agir-
mos às “vibrações” que sentimos de maneiras desviantes 
da lógica à qual estamos acostumados, esta que faz fun-

cionar a esfera macropolítica, produtora de subjetivida-
des que repetem modelos e nos põem a pensar-agir de 
maneiras automatizadas, procurando na transcendência 
soluções ali disponibilizadas, prontas para o uso diante 
dos problemas que nos vão surgindo. 

Sendo condescendente e entendendo a situação em 
que nos encontramos num contexto em que as forma-
ções se pautam no cognitivismo-academicismo e, no 
caso da AU, muito no tecnicismo-instrumentalismo e 
ainda no modelo modernista (ver página 132), a “caixa 
de soluções prontas” dos estudantes (e também nossas, 
dos professores) à qual me referi na narração da expe-
riência, é metáfora para este tipo de condição que em 
muito está vinculada às questões de produção e mani-
pulação capitalistas de subjetividade, de subserviência 
e submissão aos seus dispositivos controlados pelo mer-
cado.

A educação, desde a modernidade, sempre foi uma 
das principais engrenagens que mantém esta política 
cognitivista funcionando. Nada mais natural que o en-
sino ser pensado, então, modulador desde a primeira 
instituição que acolhe a criança ao nascer – a família –, 
perpetuando, mesmo que inconscientemente, esta ide-
ologia que a sustenta. O filósofo Silvio Gallo (2012, p. 
1) ressalta que, apesar de parecer que as noções com as 
quais lidamos no ensino contemporâneo sejam outras, 
várias delas, diz ele, são herança da antiguidade clássi-
ca ressignificadas na modernidade para atenderem aos 
propósitos desta última, que a legou a nós. 

O autor destaca o modelo de recognição que adota-
mos como método para a construção de conhecimentos, 
viabilizado “(...) pela inteligência e pela razão, a partir 
do que nos indicam nossas capacidades de percepção 
e sentimento (emoção psicológica)” (GALLO, 2019, p. 

109 Atual Projeto de Arquitetura e 
Urbanismo 7.
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110). Para continuar suas elucubrações, Gallo retoma a 
matriz platônica que coloca o aprender como resultado 
destas recognições, ou seja, o (re)aprender algo que, su-
postamente, a mente já sabia quando ocupava o mundo 
das ideias, mas se esqueceu quando encarnou num cor-
po habitante do mundo imanente. O conhecimento se-
ria o caminho para a paulatina recordação daquelas re-
presentações perfeitas que habitavam o transcendental.

Na Idade Média, esta separação entre corpo e mente 
se mantém, sendo que o mundo metafísico passa a ser 
ocupado pela figura divina de Deus. A modernidade 
preserva esta estrutura, porém substituindo Deus pelo 
pensamento racional científico justificado, em grande 
parte, pelo cogito (política do “eu” que caracteriza os su-
jeitos modernos) e pela metodologia científica cartesia-
nos. Estes sustentam a supremacia da mente em relação 
ao corpo e, portanto, a racionalização da observação 
daquilo que acontece no mundo “vivido” (imanente), 
mantendo separados o sujeito que observa – se estrutu-
rando a partir de sua mente – e os objetos observados. 

Neste contexto, o outro (que não é o “eu”) – fragili-
zado, reificado, estigmatizado e, às vezes, exotizado por 
práticas colonialistas de exploração de poder que o mi-
noriza – se transforma também em objeto de estudos 
sobre o qual são projetadas imagens preestabelecidas110. 
Ele é reconhecido e classificado pelo sujeito-indivíduo 
(sujeito moderno, reduzido ao “eu”) que o observa e 
que se coloca como intérprete da sua história e da sua 
linguagem, tornando-se este, o indivíduo, autor daquilo 
que se constrói sobre o outro.111 

Maturana (2001) traz os conceitos de tolerância e res-
peito para, sob o ponto de vista da vida enquanto fe-
nômeno biológico, diferenciar este comportamento em 

relação ao outro: quando o mundo é entendido como 
sujeitos-indivíduos e objetos numa divisão puramente 
moral-racional ou quando o(s) mundo(s) é considerado 
como multiplicidade heterogênea de viventes. Para ele, 
“tolerância implica na negação do outro” (MATURA-
NA, 2001, p. 39), sentimento que pode alavancar ações 
de subjugo ou, até, de aniquilamento, porque livre de 
quaisquer responsabilidades sobre este outro objetifica-
do: a vida dele, do outro, neste contexto, vale pouco. 
Esta perspectiva do outro, segundo o autor, é própria do 
domínio das ontologias transcendentais. 

Respeito, por sua vez, pressupõe responsabilidades 
frente ao outro, que é considerado como uma existência 
única, com realidades próprias, mas com o mesmo direi-
to à vida, vida que escolhe para si mesmo.         

A antropóloga Janice Caiafa (2007, p. 154) também 
aponta para uma prática que os indivíduos-observado-
res costumam adotar para manter a mesma condição 
de apagamento do outro enquanto singularidade, bem 
como dos estranhamentos – no sentido de afeto – que 
encontros com ele poderiam suscitar: a aproximação ex-
cessiva, ou seja, “só se aprecia o outro na medida em 
que [ele] pode coincidir com o eu”. 

O conhecimento construído nesta ordem molar a 
partir de métodos cognitivistas e utilitaristas de apreen-
são do(s) mundo(s) e, no âmbito deste(s), do outro, se 
dá por relações de exterioridade, “o que cria as condi-
ções para que nos situemos no mapa de representações 
vigentes e nele possamos nos mover” (ROLNIK, 2016, 
p. 12), porque este é o mundo para o qual somos mol-
dados a vida inteira para habitar: o mundo visível, aque-
le da realidade objetiva que Maturana chama de “sem 
parênteses”112. 

110 Acontece para os corpos o mes-
mo que para uma coisa: se perguntarmos 
a alguém o que lhe vem à mente para 
classificar aquilo que tem uma superfície 
apoiada sobre quatro pés e na qual se pode 
sentar, será quase unânime as respostas 
banco ou cadeira, pois estas são imagens 
pré-definidas em seu corpo-caixa-de-fer-
ramenta para a descrição apresentada. 
No caso dos corpos, como dito, valores de 
ordem cultural-moral-religiosa costumam 
definir a classificação do outro a partir da 
aproximação que os sujeitos fazem de sua 
própria imagem enquanto identidade do 
“eu”. 

111 Sobre o pensamento do “outro” 
como objeto e seus desdobramentos no 
pensar a educação, ver (GALLO, s.d.).

112 Maturana, quando desenvolve 
considerações sobre a ação de “explicar”, 
usa a figura de linguagem “parênteses” 
para classificar o mundo a partir de como 
o observador que escuta o considera (ao 
mundo). Diz ele: “(...) objetividade sem 
parênteses e objetividade entre parênteses 
não são a antinomia objetivo-subjetivo. A 
objetividade entre parênteses não signifi-
ca subjetividade, significa apenas ‘assumo 
que não posso fazer referência a entidades 
independentes de mim para construir meu 
explicar’” (MATURANA, 2001, p. 35). E 
continua: “No caminho explicativo da ob-
jetividade sem parênteses, meu escutar no 
explicar é um escutar fazendo referência a 
entes que existem independentemente de 
mim – matéria, energia, consciência, Deus. 
No caminho da objetividade entre parên-
teses, meu escutar é diferente, porque aqui 
escuto reformulações da experiência, com 
elementos da experiência, que eu aceito” 
(MATURANA, 2001, p. 34).
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Analisando as Terapias Cognitivo-comportamentais 
contemporâneas, Gurgel e Kastrup, a partir de Varela e 
outros (1991), falam num determinado tipo de cogniti-
vismo que é o que chamam de “computacional”, que se 
contraporia, segundo elas, à teoria da autopoiese. Ape-
sar da especificidade de sua pesquisa, considera-se que 
as argumentações que desenvolvem são consonantes 
também para o contexto que está sendo aqui tratado, 
que é o de se pensar o ensino-aprendizagem113 da AU 
problematizando os corpos-professores e corpos-estu-
dantes, a partir do momento em que os pressupostos 
de funcionamento de seus estudos estão diretamente li-
gados à hegemonia da lógica macropolítica do mundo 
da representação (visível), locus dominante de atuação 
de arquitetos e urbanistas. Ele – o cognitivismo compu-
tacional – 

parte de uma concepção de realidade como um 
mundo empírico previamente determinado, do 
qual adviriam os inputs. A cognição teria a fun-
ção de processar os dados provenientes deste 
meio de modo acurado, levando as respostas 
(outputs) bem adaptadas. (GURGEL; KAS-
TRUP, 2017, p. 2). 

 
Tais pressupostos deste modelo cognitivista seriam 

três, claramente vinculados às questões desenvolvidas 
anteriormente sobre recognição: (1) o realismo, que cor-
responde “à crença em um mundo com características 
predefinidas”, supondo “a existência de um objeto cujas 
características interferem em um sujeito que é indepen-
dente dele” (GURGEL; KASTRUP, 2017, p. 2); (2) a 
tarefa de “representar internamente tais atributos do 
mundo fidedignamente” (GURGEL; KASTRUP, 2017, 

p. 2); e (3) existiria “um eu separado do mundo e que 
age sobre ele” (GURGEL; KASTRUP, 2017, p. 2). 

De uma maneira geral, um tanto do que percebi na-
quele grupo de estudantes no Largo do Theatro Central, 
hoje me parece – porque na época não entendia o que 
estava ocorrendo – em parte condizente com alguns dos 
pressupostos anteriormente mencionados, bem como 
com as maneiras com que os corpos vêm sendo trei-
nados, principalmente desde a modernidade, para se 
comportarem de acordo com o que determinados sabe-
res-poderes traçam para eles. 

Não se trata de uma história linear, cronológica, sem 
rupturas e saltos que nos trouxe evolutivamente até 
aqui, mas não se pode deixar de destacar que os inte-
resses pela manutenção de certos tipos de subjetividade 
e sua relação alienada com e no mundo e com os ou-
tros ainda continuam, mesmo que o próprio capitalismo 
tenha sofrido transformações conjunturais ao longo do 
tempo. É por essa razão que não vejo como possível 
imputarmos diretamente a eles a responsabilidade pelo 
que aprendem ou deixam de aprender e a quais manei-
ras recorrem para aprender.  

Aqueles estudantes, assim como outros da FAU/AU, 
assim como outros de outros cursos, assim como os pro-
fessores (o que me inclui), todos nós costumamos com-
partilhar comportamentos que marcam nossa sociedade 
contemporânea por distanciamentos não só de outros 
corpos humanos, mas também de não humanos e das 
coisas, em atitudes que costumam nos fechar e nos man-
ter em nós mesmos. 

Em outras direções, existem possibilidades epistemo-
lógicas outras a este modelo secular que nos dão op-
ções para exercitarmos relações diferentes desta que é 

113   Por reconhecer 
minhas limitações quanto aos conheci-
mentos que envolve discutir a noção de 
ensino-aprendizagem, profusamente pre-
sente nos estudos do campo da Pedago-
gia, quero pelo menos deixar aqui, como 
intensidade latente para pensares futuros, 
a crítica que Gallo (2012, p. 1-2) explicita 
a esta noção. Segundo ele, “(...) em termos 
contemporâneos, a Psicologia Educacional 
entranhou nos processos educativos a no-
ção de ensino-aprendizagem, que procu-
ra ligar, de forma indissolúvel, estas duas 
ações, o ensinar e o aprender. As teorias 
pedagógicas do século vinte, de forma 
geral, centraram-se neste vínculo: só se 
aprende aquilo que é ensinado; não se 
pode aprender sem que alguém ensine. O 
outro lado desta afirmação, fundamental 
para a Pedagogia, é que se só se aprende 
aquilo que é ensinado, pode-se controlar 
o que, como, quanto alguém aprende. E 
o processo educativo pode, então, ser to-
mado em uma perspectiva científica, dan-
do segurança ao professor sobre como 
ensinar e como avaliar o aprendizado de 
cada aluno. A questão é que este controle 
sobre o aprendizado, através do ensino, 
leva a uma homogeneização: o objetivo é 
que todos aprendam as mesmas coisas, da 
mesma maneira”. 
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dominante e está ligada à representação, ao plano visí-
vel. Procurei, para desenvolver a tese-teia, me pautar 
em algumas – Epistemologias da Diferença, Biologia do 
Conhecer, Cognições Inventivas, Educação da Atenção 
– que buscam dissolver as separações, as dualidades, tra-
tando a cognição, segundo o que entende Varela (1990 
apud Sancovschi, 2008, p. 167) como 

(...) ação, confundindo-se com o próprio viver. 
Sujeito e mundo não são pólos separados dados 
de antemão, que entrariam em relação no pro-
cesso de conhecer, mas são co-engendrados e 
transformados na e pela atividade cognitiva.

Estes co-engendramentos apontados por Varela se 
referem ao que ele chama de acoplamento estrutural 
– recorrentes interações entre organismos autopoiéticos 
ao meio, perturbando-se reciprocamente o tempo todo 
–, entendimento que se aproxima do que Deleuze cha-
ma de agenciamento. São processos em que o imbrica-
mento entre corpos e coisas potencializa a condição de 
fechados em si mesmos (mas permeáveis ao fora), pois 
as relações que estabelecem são capazes de transformar, 
em natureza, o que se seguirá aos encontros que fizerem. 

Ingold (2012), para falar sobre o aprimoramento de 
habilidades dos corpos – característica típica dos pro-
fissionais experientes (experts) –, começa descrevendo 
minuciosamente o processo resultante de acoplamentos 
entre meio, corpo e ferramentas, cujos movimentos ob-
jetivam serrar tábuas de modo artesanal. Segundo ele, 
para que este intento seja atingido, não bastam o corpo 
do carpinteiro e um serrote. É necessário (1) estar em um 
lugar adequado; (2) dispor de algo sobre o qual a maté-
ria-prima possa ser apoiada (um cavalete, por exemplo); 

(3) ajeitar as mãos nas posições corretas (uma firmando 
a madeira no apoio e a outra segurando o serrote); (4) 
contar com a mobilidade dos pulsos, dos braços, dos 
ombros, do dorso e das pernas em articulações capazes 
de se sobreporem à resistência da própria madeira ao 
ser cortada. 

Além disto, são necessários, para a realização deste 
tipo de trabalho que ele chama de risco114, o acionamen-
to da memória recuperando movimentos e saberes pre-
gressos, uma conjunção multissensorial (percepção, in-
tuição, sentimentos) e a preparação da consciência e da 
atenção, estas últimas para estarem focadas pelo menos 
no início dos trabalhos. A sinergia estabelecida a partir 
das relações nestes acoplamentos constitui um campo 
de ressonâncias que contribui para que os objetivos da 
ação sejam alcançados. 

Repetições deste processo de movimentos coordena-
dos e conscientes vão proporcionando destreza ao pro-
fissional, fortalecendo o apuro de suas habilidades com 
o passar do tempo. Tanto Ingold quanto Sennett, assim 
como Deleuze e Kastrup, ressaltam que a incorporação 
de saberes, o incremento das habilidades e o sentir cor-
poreamente aquilo que se está fazendo prescindem de 
treinamento (ou capacitação), de exercícios de repetição 
que ampliem as possibilidades de o aprendiz se apri-
morar a cada um deles a partir dos erros que comete, 
porém, na diferença, e não no mesmo. 

Esta compreensão se faz importante a partir do mo-
mento em que expõe a necessidade da participação ati-
va e direta do corpo aprendiz, o que inclui a memória, 
no seu próprio aprimoramento, porque depende dele, 
quando se coloca sensível aos signos com os quais se de-
para, ir se assentando, improvisando, ajustando inven-

114 Os trabalhos de risco seriam 
aqueles em que o resultado é sempre du-
vidoso, tendo em vista os muitos fatores 
que contribuem para que algo não saia 
como o que se esperava. No caso do ser-
rar a tábua, por exemplo, alguns fatores 
poderiam ser o serrote escapar e cortar a 
mão do profissional, o corte sair desalinha-
do, o acabamento ficar mal feito, dentre 
outros. Os riscos podem ser diminuídos 
a partir de preparações prévias por parte 
do profissional, atenção contínua e aber-
turas para correções, o que o auxiliará no 
desenvolver de sua atividade. Em direção 
diversa do trabalho de risco está o trabalho 
de certeza, que é aquele limitado por “pa-
râmetros de um sistema dominante” (IN-
GOLD, 2012, p. 106), em que há predeter-
minações e intolerância para mudanças ao 
longo do processo. O resultado aqui não 
depende de ações realizadas diretamente 
por alguém, mas passa por um mediador, 
como no caso da tábua, uma serra circu-
lar de bancada. O sujeito será apenas um 
operador que posicionará e manipulará a 
madeira e acionará um botão.     
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tivamente seus movimentos a cada repetição, sentindo 
cada gesto e dando sentido a eles, impondo um ritmo115 
capaz de conferir dinâmicas ao seu agir. Para Ingold 
(2012, p. 108-109), o profissional precisa estar conscien-
te e atento a seus gestos para manter este ritmo, coisa 
que um aprendiz inexperiente tem dificuldades de con-
seguir, até porque, enquanto não aprender a sentir, a se 
autocriticar, a tomar seus erros como experiências a se-
rem potencializadas por ex-posições plenas e lúdicas, di-
ficilmente irá avançar no entendimento das reproduções 
como movimentos puramente mecânicos (repetições de 
natureza estática). 

Sennett (2020, p. 180-181) diz que um profissional 
que mantém esta constância rítmica habilidosa promo-
ve, na verdade, uma narrativa. Na construção de um 
exemplo sobre a prática musical, diz ele: 

(...) a relação retroativa entre a ponta dos de-
dos e a palma da mão tem uma curiosa con-
sequência: constitui um sólido alicerce para o 
desenvolvimento da segurança física. A prática 
que se mostra atenta ao erro momentâneo na 
ponta dos dedos efetivamente contribui para au-
mentar a confiança: sendo capaz de fazer algo 
corretamente mais de uma vez, o músico já não 
se sente aterrorizado por aquele erro. Por outro 
lado, fazendo alguma coisa acontecer mais de 
uma vez, temos um objeto de reflexão; as varia-
ções nesse ato propiciador permitem explorar 
a uniformidade e a diferença; a prática deixa 
de ser mera repetição digital para se transformar 
numa narrativa; movimentos adquiridos com 
dificuldade ficam cada vez mais impregnados 
no corpo; o instrumentista avança em direção a 
maior habilidade.

Assim como foi mencionado em outra seção desta te-
se-teia que o projeto capitalista captura a duração como 
tentativa de extirpar os sujeitos da dimensão sensível e 
atenção consciente errante (página 71) e, com elas, os 
pressupostos para a inventividade, Ingold (2012, p. 109) 
também aponta estes mesmos interesses hegemônicos 
somando-os, por sua vez, à tecnologia: 

Ao longo da história, pelo menos no mundo 
ocidental, o projeto da tecnologia tem sido cap-
turar as habilidades de artífices ou profissionais, 
e reconfigurar sua prática como a aplicação de 
princípios racionais cuja especificação não tem 
qualquer consideração a experiências e a sensi-
bilidades humanas.

A esta composição lanço uma parte da responsabili-
dade pelo abismo cognitivo e extracognitivo vinculado 
às realidades do(s) mundo(s), contribuindo para a ma-
nutenção deste status quo alimentando a produção de 
indivíduos alienados que não concebem saudavelmente 
os erros, pois educados em espaços (escolas, universi-
dades) que não separam tempo para que ocorram. Isto 
porque tais espaços geralmente não admitem os erros, a 
não ser vinculados a punições, como no caso das repro-
vações escolares, por exemplo. Uma situação um tanto 
quanto banal, mas muito comum que expõe as comu-
nidades acadêmicas a esta falta de tato para lidar com 
os erros são as parcas conversas realizadas ou as mais 
raras ainda devoluções de avaliações comentadas pelos 
professores. 

Me permito uma interrupção na direção que vinha 
sendo desenvolvida para breves comentários a respeito. 

115 Ingold (2012, p. 107) considera 
ritmo o “acoplamento dinâmico de movi-
mentos”.
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Carlos Alberto Maciel (2018, p. 80), professor da Es-
cola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas 
Gerais, traz à tona este assunto ao comentar sobre seu 
período como estudante desta Escola entre 1992 e 1997. 
No seguinte trecho, ele se refere ao professor Ronaldo 
Mazotti Gontijo:   

Um terceiro aspecto notável de sua atuação con-
siste no fato de ter sido o único professor de pro-
jeto, ao longo de cinco anos de graduação, que 
devolveu um trabalho comentado por escrito.

 Na síntese sobre o que chama de “lições” a se-
rem incorporadas a partir da atuação do professor Ma-
zotti116, Maciel reforça

(...) o potencial transformador que o registro es-
crito da avaliação apresenta, uma vez que cons-
titui um documento ao qual se pode retornar 
depois. (MACIEL, 2018, p. 80). 

Voltando à questão do pensar a habilidade, Ingold 
continua:  

A essência da habilidade, portanto, vem a resi-
dir na capacidade de improvisação com que os 
profissionais são capazes de desmontar as cons-
truções da tecnologia, e criativamente reincor-
porar as peças em suas próprias esferas de vida. 
Nessa capacidade repousa o poder da vida de 
resistir às imposições de regimes de comando e 
controle que buscam reduzir os profissionais ao 
que Karl Marx (1930:451) uma vez chamou de 
‘apêndices vivos’ de um mecanismo sem vida” 
(INGOLD, 2012, p. 110). 

Nesta mesma direção de preocupação do antropólo-
go britânico está Sennett. Claramente crítico à perpetu-
ação, nos dias de hoje, da divisão mente e corpo, o so-
ciólogo procura demonstrar, voltando seu olhar para o 
artífice117, que fazer é fomento para o pensar, ou melhor, 
que fazer é pensar, ao que destaco que o bom fazer pos-
sibilita políticas de invenção de si, de autopoiese, bem 
como de respeito ao(s) mundo(s) e aos outros. Comple-
mentando este entendimento, toma-se que a capacidade 
do pensar, segundo Deleuze, não é algo natural: precisa 
ser perturbada, acionada por conjunções de forças, por 
signos que se apoderem do ato do pensamento e o ti-
rem da imobilidade. Pensar teria uma relação intrínseca 
com a tradução e a explicação de signos (VASCON-
CELLOS, 2005) o que nos coloca diante da situação de 
que, mantendo nossas posições de conforto nos lugares 
em que os signos já nos são conhecidos, fica fácil deixar-
mos de pensar. 

 Voltando a Sennett, ele aponta as tecnologias, mais 
especificamente as máquinas, quando mal empregadas, 
como ameaça aos processos de capacitação dos aprendi-
zes, tendo em vista que podem lhes sequestrar as possi-
bilidades de aprender na repetição em direção ao novo, 
ao que complemento apontando também o sequestro, 
nessas situações, do ato de pensar. Estas argumentações 
são desenvolvidas numa seção de seu livro O Artífice, 
cujo subtítulo é bem sugestivo para o que estamos tra-
tando aqui: “A ruptura das habilidades: mão e cabeça 
separadas”. 

Uma de suas afirmações é a de que “a máquina in-
teligente118 pode separar o entendimento mental huma-
no do aprendizado repetitivo, instrutivo, com a mão na 
massa” (SENNETT, 2020, p. 50). O interessante é que, 
dentre os vários exemplos que traz para ilustrar suas pa-

116 Esse trecho transcrito foi trazi-
do apenas como um exemplo sobre o que 
aqui está sendo tensionado. Mas é impor-
tante ressaltar que o destaque à Ronaldo 
Mazotti Gontijo não significa que este 
fora o único professor da Escola de AU da 
UFMG a devolver exercícios avaliativos 
comentados, pois não só nessa Escola, mas 
também em vários outros cursos, mesmo 
que compondo uma parcela pequena dos 
corpos docentes, muitos professores culti-
vavam essa e outras práticas de interação 
com os estudantes sobre suas avaliações.  

117 Artífices como aqueles que sen-
tem plenamente o que fazem, caminho 
para que façam bem.

118 Por máquina inteligente Sen-
nett entende as do nosso mundo con-
temporâneo, que não são estáticas, pois 
podem aprender com suas próprias expe-
riências a partir de mecanismos de retroa-
limentação.  
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lavras, vários atravessam, de alguma maneira, a AU. So-
bre o mau emprego das tecnologias, ferramentas e sepa-
rações mente-mão (corpo), ele discorre sobre o CAD119, 
talvez um dos programas de desenho mais utilizados por 
arquitetos e urbanistas. Ressalta que (SENNETT, 2020, 
p. 51), 

No trabalho arquitetônico, o projetista estabele-
ce na tela uma série de pontos; os algoritmos 
do programa ligam os pontos numa linha, em 
duas ou três dimensões. A concepção com aju-
da do computador tornou-se quase universal 
nos escritórios de arquitetura, por sua precisão 
e rapidez. Entre suas virtudes está a capacida-
de de girar imagens, para que o projetista possa 
ver a casa ou o prédio de escritórios de vários 
pontos de vista. Ao contrário do que acontece 
com um modelo físico, o modelo na tela pode 
ser rapidamente aumentado, diminuído ou di-
vidido em parte. Certas aplicações sofisticadas 
do CAD reproduzem os efeitos, numa estrutura, 
das mudanças de iluminação, direcionamento 
dos ventos ou temperatura. Tradicionalmente, 
os arquitetos analisavam os prédios de duas ma-
neiras, pela planta e o corte transversal. O CAD 
permite muitas outras formas de análise, como, 
por exemplo, fazer uma viagem mental na tela 
pelas correntes de ar do prédio.

 Sendo tão versátil e abrindo tantas possibilida-
des, como poderia o CAD ser prejudicial a arquitetos e 
urbanistas em seus processos de projeto, mais especifi-
camente nos processos cognitivos e extracognitivos que 
envolvem a invenção do novo a partir do que trazem de 
propostas esses projetos?

 No geral, a grande questão levantada por Sen-
nett quanto ao CAD é que ele acaba sendo usado por 
estudantes e profissionais não como uma ferramenta – 
ampliação do alcance e efetividade das ações do corpo 
(INGOLD, 2012, p. 103) –, mas como substituição do 
próprio corpo em suas capacidades de perceber, sentir 
e se emocionar com as coisas e seres do(s) mundo(s), di-
ficultando as possibilidades de relações com estes, bem 
como os exercícios de imersão nos lugares em que estão 
atuando ou irão atuar: ao mesmo tempo que este uso 
nocivo do programa dificulta o fazer experiências e a 
ludicidade, alimenta nos sujeitos movimentos mecâni-
cos de recognição que são carentes de significados para 
eles, pois pouco tensionados criticamente e não sentidos 
por seus corpos o que, consequentemente, os esvazia de 
valores próprios.       

Uma passagem do filme Narradores de Javé (2003)120 
traz uma imagem bem humorada do que Sennett busca 
ressaltar quando se apropria de relatos de uma arquiteta 
do Massachusetts Institute of Technology – MIT – e dos 
arquitetos Renzo Piano e Elliot Felix. Diz Antônio Biá, 
personagem principal do filme:

Eu não uso caneta. A caneta corre assim no pa-
pel sem freio. Então, se a gente erra, e quer arru-
mar, aí emporcalha tudo, fica aquela disenteria 
de tinta. Agora, o lápis não, ele agarra o papel, 
ele aceita a borracha, ele obedece à mão, e ao 
pensamento da gente. Aliás, eu sou homem que 
só consegue pensar a lápis. (MAGALHÃES, 
2011, p. 16).

A parceria entre a mão e o lápis, a relação apaixona-
da do lápis com o papel, a flexibilidade que permite à 

119 CAD – Computer Aided Design 
ou Desenho Assistido por Computador – 
corresponde aos softwares que auxiliam no 
desenvolvimento de desenhos em meio 
digital.  

120 Sinopse: Somente uma amea-
ça à própria existência pode mudar a ro-
tina dos habitantes do pequeno vilarejo 
de Javé. É aí que eles se deparam com o 
anúncio de que a cidade pode desaparecer 
sob as águas de uma enorme usina hidrelé-
trica. Em resposta à notícia devastadora, a 
comunidade adota uma ousada estratégia: 
decide preparar um documento contando 
todos os grandes acontecimentos heroicos 
de sua história, para que Javé possa esca-
par da destruição. Como a maioria dos mo-
radores são analfabetos, a primeira tarefa 
é encontrar alguém que possa escrever as 
histórias. Disponível em: <https://www.
adorocinema.com/filmes/filme-52182/>. 
Acessado em 27 de abril de 2021.
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borracha, as possibilidades de voltar e fazer novamente 
a partir de reflexões críticas, enfim, estes acoplamentos 
que reverberam no corpo de Biá se aproximam do que 
sente Renzo Piano quanto à “(...) metamorfose circular, 
geradora de vínculos” (SENNETT, 2020, p. 51) que o 
desenho à mão e as revisitas a estes desenhos permitem, 
sentimento compartilhado pela arquiteta do MIT que 
diz que o desenho faz com que o espaço fique “impreg-
nado na mente” (SENNETT, 2020, p. 51). Sobre isto, 
assim se manifesta Felix (2005 apud SENNETT, 2020, 
p. 52): no CAD, “cada ação é menos consequente do 
que seria no papel (...) cada uma delas será ponderada 
com menos cuidado”, observação complementada por 
Sennett (2020, p. 52-53):

As telas planas de computador não são capa-
zes de reproduzir bem as texturas dos diferentes 
materiais ou ajudar na escolha das cores, embo-
ra os programas CAD sejam capazes de calcular 
com assombrosa precisão a quantidade de tijo-
los ou de aço que pode ser necessária num pré-
dio. Desenhar os tijolos à mão, por tedioso que 
possa ser, leva o projetista a pensar em sua ma-
terialidade, a lidar com sua solidez, contraposta 
ao espaço em branco representado no papel por 
uma janela. O CAD também impede o proje-
tista de pensar em termos de escala, que é di-
ferente do puro e simples tamanho. O conceito 
de escala envolve a avaliação das proporções; o 
senso de proporção na tela apresenta-se ao pro-
jetista como uma conexão de concentrações de 
pixels. O objeto na tela pode efetivamente ser 
manipulado para ser apresentado, por exemplo, 
da perspectiva de alguém que está no local, mas 
neste sentido o CAD é frequentemente mal em-
pregado: o que aparece na tela oferece uma co-

erência impraticável, composta de uma maneira 
unificada que nunca se verifica na visão física. 

O sociólogo reforça este disparate entre o que parece 
um resultado perfeito na tela e as realidades “vividas”, 
não só dando ênfase à necessidade de sintonia entre o 
profissional e aquilo que ele está fazendo a partir de mo-
vimentos amparados por desenhos manuais – enquanto 
exercícios de sentir-pensar-agir –, mas também à impres-
cindível imersão corpórea destes profissionais nos luga-
res onde estão trabalhando ou irão trabalhar. 

Isto para que, em acoplamento e fazendo ali expe-
riências, se misturando às dinâmicas próprias de cada 
um destes lugares, lhes fique mais fácil incorporá-los, 
interpretar seus signos, dando lastros para o que farão 
em seus projetos posteriormente a partir de posturas que 
considero éticas, pois respeitosas – e não de tolerância 
– aos habitantes/usuários e a seus modos múltiplos e he-
terogêneos de apropriação e transformação daqueles. 

Um dos exemplos citados por Sennett nesta direção 
é o Peachtree Center da Geórgia, localizado em Atlan-
ta, Geórgia-EUA. O megaprojeto é composto por uma 
série de edifícios que, tamanha sua complexidade e 
necessidade de redução de erros, utilizou largamente 
as tecnologias disponíveis, pois inviável ser pensado a 
partir de trabalhos feitos à mão, ressalta o sociólogo. 
Ele destaca vários pontos positivos do empreendimento, 
mas uma das observações em que faz considerações crí-
ticas está relacionada ao que ele chama de “uma prática 
desvinculada da materialidade” (SENNET, 2020, p. 54):

No projeto, o Peachtree Center enche as ruas 
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com vistosos cafés na calçada. Mas o fato é que 
não foi levado em conta o forte calor da Geór-
gia: as mesas ao ar livre na verdade ficam vazias 
do fim da manhã ao fim da tarde, a maior parte 
do ano. A simulação não substitui adequada-
mente a sensação da luz, do vento e do calor 
no local. Os projetistas talvez devessem ter sen-
tado diariamente ao sol do meio-dia na Geór-
gia, durante uma hora, antes de ir trabalhar; o 
desconforto físico lhes teria permitido enxergar 
melhor as coisas. A grande questão aqui é que a 
simulação pode ser um sucedâneo perfeitamen-
te insatisfatório para a experiência tátil.  

Concluindo seus argumentos, Sennett ressalta o peri-
go de se fazer das ferramentas – em especial o CAD re-
presentando os aparatos tecnológicos de um modo geral 
– os autores das competências das ações, o que relega 
ao sujeito, que deveria estar plenamente envolvido com 
todas as etapas do processo, à condição de mera “teste-
munha passiva e consumidora” (SENNET, 2020, p. 56) 
de tais competências: um sujeito separado em “cabeça 
e mãos” (de maneira mais ampla, cabeça e corpo). A 
interpelação do sociólogo às máquinas não se dá no sen-
tido de que estas devam ser descartadas. O que ratifica 
é que sejam usadas como ferramentas, sem extirpar do 
sujeito-artífice-aprendiz-profissional suas possibilidades 
de se formar e de se transformar cognitiva e extracogni-
tivamente, aprendendo e apurando habilidades a partir 
de suas experiências no(s) e com o(s) mundo(s) para 
inventar a si e ao(s) mundo(s). 

Esta divisão de cabeça e mãos caracteriza uma dis-
função intelectual, mas a carência de relações com o 
outro (com este que não é o “eu”) que ela também pro-
voca121 pode acabar fomentando segregações em outro 

registro: no social. Integro esta consideração à fala de 
Ingold sobre os trabalhos de risco: AU me parece fazer 
parte do rol de profissões/atividades deste tipo, pois são 
inúmeras as variáveis a serem consideradas para que 
os resultados efetivamente atendam não só aos anseios 
dos profissionais, mas, principalmente, dos que cotidia-
namente deles vão usufruir.         

 Voltando à experiência no Largo do Theatro 
Central (sem ter saído dela), diante do incômodo que 
senti pensando nas questões que me apontavam lacu-
nas nos processos de formação daqueles estudantes em 
sua graduação, resolvi conversar, naquela época, com 
outros estudantes que não estiveram no largo conosco, 
(1) primeiro narrando para eles como esta experiên-
cia tinha se desenvolvido; (2) depois, lhes expondo os 
pontos resultantes da minha leitura sobre o que havia 
acontecido; e, (3) finalmente, ouvindo suas impressões e 
conversando com eles a respeito. 

O que foi falado por eles compus com minhas inquie-
tações, selecionando o que considerei mais relevante no 
que se referia não só ao ensino-aprendizagem da AU, 
mas ao próprio campo da AU:

1. sobre hierarquizações: 
• como as que costumam caracterizar as relações 
entre professores e estudantes; 

• de territórios das cidades (por exemplo, os con-
domínios e os shopping centers que comumente são 
mais valorizados que as favelas e os centros/ruas co-
merciais populares); 

• a valorização de determinados componentes cur-

121 No que se refere à consideração 
deste outro como partícipe importante nos 
processos de projeto, enquanto aquele que 
sente, conhece e usa os espaços cotidiana-
mente.  
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riculares ao longo dos cursos de graduação (como 
os de projeto em relação aos de representação e de 
história e teoria, por exemplo); 

2. sobre cisões: 
• do conhecimento no âmbito curricular, tendo 
em vista que cada componente costuma ser enten-
dido e tratado como separado dos demais; 

• do conhecimento no espaço-tempo, conside-
rando-se o distanciamento que é criado entre o que 
poderíamos, apenas como recurso didático, chamar 
de representação da “realidade” (que seria aborda-
do nas salas de aula) daquilo que é efetivamente 
“realidade” (percebido e sentido em lugares onde 
as vidas acontecem em sua multiplicidade e hetero-
geneidade, ou seja, na imanência);

• da percepção do tempo, onde passado e pre-
sente seriam considerados não como transcurso de 
transformações, mas como momentos desconecta-
dos em que o presente (e esta é uma herança positi-
vista) seria, de certa forma, superior ao passado;

• das velocidades relacionadas não ao desloca-
mento dos corpos e das coisas no(s) mundo(s), mas 
às diversas maneiras de vida-apropriação do espa-
ço-tempo promovidas por estes corpos122 em seus 
processos de habitar o(s) mundo(s);

3. sobre modelizações: 

• de processos de ensino-aprendizagem, com 
predominância dos movimentos de transmissão-re-
cepção ou transmissional-conteudista, bem como 
de certos recursos didático-pedagógicos; 

• de espaços-tempos voltados para padroniza-
ções globais em detrimento de atenção a singulari-
dades regionais e locais;

• de corpos, com destaque para estudos torna-
dos monorreferências ergonômico-comportamen-
tais, tais como o “Modulor”123, de Le Corbusier; o 
livro “Arte de Projetar em Arquitetura”, de Ernest 
Neufert; os blocos dos programas de desenho de 
AU, dentre outros; 

• de soluções arquitetônicas e urbanísticas que 
acabam sendo apenas decalques, sem estudos pré-
vios dos contextos onde serão efetivadas. Sobre 
isto, comenta MARQUES (2010, p. 39):

Os AU constroem e multiplicam seus sabe-
res com ênfase na subjetividade hegemônica, 
sobrecodificada por leis transcendentais de 
poder culminando numa relação excludente-
mente estetizante, formalista, privada das sin-
gularidades de pessoas, realidades, cotidianos. 
Afinal, desde tempos modernos projetamos 
para um homem tipo (modulor), idealizado, 
serializado, desencarnado. Do outro lado, es-
tão os habitantes/construtores elaborando seus 
saberes “selvagens”, moleculares, micropolíti-
cos privilegiando as relações de singularidade 
na direção de suprir suas necessidades, de-
mandas, desejos.

122 No caso dos seres humanos, mais 
precisamente dos habitantes das cidades, Pa-
ola Berenstein Jacques (2012, p. 15) destaca 
três denominações para aqueles que seriam 
os “outros urbanos”, “que resiste[m] à pacifi-
cação e desafia[m] a construção desses pseu-
doconsensos publicitários. São esses vários 
outros que, por sua simples presença e práti-
ca cotidiana, explicitam conflitos e provocam 
dissensos”. Estão próximos desses predicados 
os “sujeitos corporificados” de Ana Clara Tor-
res Ribeiro; os “praticantes ordinários das 
cidades” de Michel de Certeau (1994); e os 
“homens lentos” de Milton Santos. Para estes 
últimos, desenvolve Santos (1989, p. 25) “(...) 
A cidade é o palco de atores os mais diversos 
(...). Alguns movimentam-se segundo tempos 
rápidos, outros, segundo tempos lentos, de tal 
maneira que a materialidade que possa pare-
cer como tendo uma única indicação, na rea-
lidade não a tem, porque essa materialidade 
é atravessada por estes atores, por essa gente, 
segundo os tempos, que são lentos ou rápidos. 
Tempo rápido que é o tempo das firmas, dos 
indivíduos e das instituições hegemônicas e 
tempo lento que é o tempo das instituições, 
das firmas e dos homens hegemonizados. A 
economia pobre trabalha nas áreas onde as 
velocidades são lentas. Quem necessita de ve-
locidades rápidas é a economia hegemônica, 
são as firmas hegemônicas (...)”.   123   “Entre 1942 e 1948, Le 
Corbusier desenvolveu um sistema de me-
dição que ficou conhecido por «Modulor». 
Baseado na razão de ouro e nos números de 
Fibonacci e usando também as dimensões mé-
dias humanas (dentro das quais considerou 
183 cm como altura standard), o Modulor é 
uma sequência de medidas que Le Corbu-
sier usou para encontrar harmonia nas suas 
composições arquitecturais. A aplicação destas 
proporções pode ser vista em diversos de seus 
edifícios. Para Le Corbusier, a forma artística 
é resultado lógico do ‘problema bem formu-
lado’: os navios a vapor, os aviões, cuja forma 
corresponde exatamente à função, são belos 
como o Partenon. Le Corbusier encontrará a 
fórmula: o homem como a medida de todas as 
coisas, a medida humana, o Modulor. Le Cor-
busier propõe colocar como medida o homem 
ideal, Modulor, a despeito do homem real das 
ruas.” (MARQUES, 2010, p. 20-21, nota de 
rodapé no. 9).
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O que foi muito interessante naquelas conversas informais com os 
estudantes, alavancadas pela experiência no largo do teatro que a eles 
narrei, é que ressaltaram muitos destes pontos acima descritos não dire-
cionando-os para si próprios e para suas práticas cotidianas de estudos 
da AU como eu havia imaginado que fosse ocorrer, mas os direciona-
ram como críticas a muitos de seus professores! 

Destas elucubrações todas, me parece emergir uma questão funda-
mental: o que, à princípio, eu havia diagnosticado como lacunas nas 
formações dos estudantes nas primeiras reflexões que fiz sobre a expe-
riência no Largo do Theatro Central, acabou se revelando como algo 
sistêmico que atinge sim os graduandos de hoje, mas também a nós, 
professores, graduandos de antes. Me parece estarmos, a maioria de 
nós, num lugar preocupante do qual não saímos porque ainda temos 
que aprender a aprender a dele desviar. Este lugar é aquele em que ain-
da teimam predominar: (1) a intolerância ao outro; (2) a escassez de sen-
tires e de sentidos; (3) o cognitivismo computacional e suas recognições, 
além do tecnicismo-instrumentalismo; (4) a ruptura das habilidades; (5) 
a separação entre mente e corpo; (6) as repetições do mesmo; (7) a es-
cassez de experiências, em especial aquelas feitas a partir de imersões 
no(s) mundo(s); (8) o descuidado com a atenção consciente.   

Tensionamentos

Algumas das questões que emergiram nas revisitas a esta experiên-
cia com estudantes no Largo do Theatro Central muito se aproximam 
daquelas tensionadas no fio-pista 1. Sendo assim, deixarei aqui somente 
as que concedem outras direções para reflexões: 

1. Abrirmos nossos corpos para agenciamentos em devir; usarmos 
da intuição para apreendermos o(s) mundo(s) juntamente com a per-
cepção e as emoções; aprendermos a aprender construir saberes e 
habilidades, inclusive para o exercício da atenção consciente; nos 
dispormos e nos ex-pormos a experiências; nos permitirmos abertu-
ras estéticas; tomarmos o lúdico como potência para a criatividade; 
nos permitirmos autopoieses. Estes e outros movimentos que com-
põem processos de invenção de si e do(s) mundo(s) são complexos 
e pressupõem constantes transformações, improvisações, relativiza-
ções com as quais a maioria de nós não está familiarizada. A partir 
deste contexto que, para mim, não é possível se não conseguirmos 
atribuir sentidos ao que estamos fazendo e não conseguirmos sentir o 
que estamos fazendo, estas seriam as perguntas que ficam latejando 
sobre tudo isto: como intercessora em processos de ensino visando a 
aprendizagem dos corpos-estudantes, como criar possibilidades para 
que estes se revisitem e se autocriem? Como instigá-los a se permi-
tirem ser perturbados, a saírem das zonas de conforto, se abrirem 
esteticamente, inventarem o novo? Como possibilitar entendimentos 
sobre si no(s) mundo(s) e sobre outros em seus mundos? Enfim, 
como implicá-los como partícipes da construção do que estão fazen-
do, sentindo e atribuindo sentidos a seus movimentos?

2. De que maneiras adaptar e considerar as questões anteriores tam-
bém para nós, professores?



 P
ar

te
 II

 -
 a

be
rt

ur
a 

es
té

tI
ca

  
  

 12
3 

3. Que estratégias didático-pedagógicas poderiam ser direções po-
tentes para o rompimento com as tradições cognitivistas-academicis-
tas e tecnicistas-instrumentalistas na educação e, no caso específico 
da AU, com o modelo modernista de ensino?

4. Ao pensarmos na construção de saberes e habilidades, quais se-
riam aqueles, no âmbito da formação de arquitetos e urbanistas, 
mais prementes de cuidados e revisões no sentido de que estejam 
mais consonantes com as condições sociopolítico-ecológicas do sé-
culo XXI?      

5. Sobre os trabalhos/profissões de risco ingoldianas, como pensar 
a AU neste contexto? De que tipo de riscos estaríamos falando e 
afetando quem? 

2.2.1.3. Fio-pista 3

 Narrativa da experiência como estudante de graduação em AU
  
Revisitar esta experiência é sempre disparo para muitas reflexões, 

sensações e emoções. São várias as reverberações já sentidas, e sempre 
emergem outras novas. Para este presente texto, aquelas escolhidas bus-
cam ressaltar questões que me marcam sobremaneira não só como pro-
fessora de AU, mas também como estudante de AU, porque colocam 
em relação expectativas, medos e angústias intimamente ancorados ao 
tipo de formação proposta para os estudantes a partir do tipo de for-
mação construída pelo(s) próprio(s) professor(es) em sua(s) trajetória(s) 
de vida. 

Uma das coisas que sempre me ocorreu ao pensar no que senti por 
tantos anos em função desta experiência é que professores de projetos 
de AU, em sua maioria, seriam seres arrogantes e egóicos, distantes 
das realidades dos estudantes e fazendo questão de continuarem assim. 
Atualmente, estando como professora de projeto de AU e sendo colega 
de tantos professores de projeto, penso que os problemas de uma boa 
parte de nós não estão concentrados em arrogância, na falta de sensi-
bilidade ou de vontade de fazer diferente daquilo que aprendemos. 
Talvez as causas estejam ligadas à própria estrutura que, subserviente 
ao mercado capitalista, modela e aliena nossas formações e atua para 
tolher as direções que tomamos na tentativa de desvios do status quo. 

Não é fácil sair das rotas pré-definidas, das rotinas, dos modelos 
quando não há acolhimento, conversações, compartilhamentos, bases 
de apoio das mais variadas matizes, tempo livre para usufruir e tensio-
nar aquilo que se faz ou que se pretende fazer nos ambientes educacio-
nais, especialmente nos universitários, tradicionalmente marcados por 
cisões entre os saberes, pela aura de competitividade que costuma ser 
alimentada entre estudantes e professores e pela criação de barreiras 
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entre a “vida acadêmica” e a “vida vivida” em espaços outros que não 
“intramuros”.              

A narrativa da próxima experiência que selecionei trazer aponta nes-
ta direção. Vamos a ela: 

Os professores propuseram uma espécie de concurso, em 1996, para 
a turma de Projeto de Arquitetura 5 do curso de Arquitetura e Urba-
nismo da UFJF, cujo tema era habitação de interesse social. A proposta 
era que os estudantes criassem residências multifamiliares em que um 
determinado programa fosse acolhido, na menor área interna possí-
vel, por módulos de volumetrias diversas. Como peças de montar, os 
módulos deveriam então, depois de resolvidos, serem manipulados de 
maneira a compor um conjunto que aproveitasse, ao máximo, a área do 
terreno selecionado para o exercício. Como “prêmio” para as melhores 
propostas, foram oferecidas sete vagas para estágios temporários sob a 
coordenação dos professores. Os cinco primeiros estudantes iriam para 
o escritório de um deles, no Rio de Janeiro; os dois seguintes ficariam 
no escritório do outro, em Juiz de Fora.  

Apesar de ter conquistado a última vaga do Rio, não consegui viabi-
lizar minha ida, o que me levou a trocá-la com um colega e estagiar no 
escritório de Juiz de Fora. Definitivamente, esta foi uma oportunidade 
bem interessante, pois era a primeira vez que podia participar, e ainda 
cursando a graduação, de projetos “concretos”, que atendiam a deman-
das “reais”, de clientes “reais”. Mas este importante aprendizado, que 
se pautou em estudos para uma residência unifamiliar, apesar de ter 
causado empolgação, não foi capaz de diminuir o impacto do que havia 
sido externado pelo tutor na despedida de um dos dias de trabalho. Foi 
algo como: “arquiteto que não projeta não é arquiteto”. 

Esta frase ficou latejando.... “Será que foi para mim que ele falou 
isto?”, pensei, pois o professor sabia de minhas pretensões de me enve-
redar pelos caminhos da preservação do patrimônio histórico-cultural e 
de minha identificação com os conteúdos dos componentes de história 
e teoria. Não muito tempo antes, a confirmação de que projetos de 

restauro também compunham o rol dos “projetos de arquitetura” rea-
cendeu a esperança de que me seria possível conquistar o diploma, mas 
a afirmação do professor trouxe de volta aquela temida dúvida. Isto 
porque, para além do que foi mencionado por ele, a própria estrutura 
de funcionamento do curso já deixava evidente, desde o seu início, a 
posição hierarquicamente superior que a “entidade projeto” ocupava, 
gerenciando o cotidiano de todos ali: 

• não havia outro componente curricular que escapasse à subor-
dinação daqueles que “ensinavam a projetar” (com exceção das de 
cálculo diferencial e integral e geometria analítica e cálculo vetorial 
cursadas no primeiro período);

• o cuidar da saúde para os estudantes significava esperar o limite 
de não mais se aguantarem de pé, receosos em não darem conta de 
terminar a tempo os trabalhos dos PAs (como eram chamadas as 
disciplinas de Projeto de AU, que começavam no terceiro e seguiam 
até o oitavo período, naquela época); 

• o comportamento dos professores de “projeto” em sala de aula 
ou em outros espaços, o que e como falavam, suas expressões fa-
ciais, o gestual, enfim, tudo os colocava em destaque no conjunto do 
corpo docente como aqueles que deveriam ser admirados, copiados 
e temidos, pois eram eles os experts em “projetos de arquitetura e 
urbanismo”.

Mas pensar e falar sobre “projeto de arquitetura e urbanismo” era 
pensar e falar em reformas de edifícios existentes, criação de novas edi-
ficações (residências, edifícios comerciais, escolas e centros comunitá-
rios e/ou culturais), intervenções em praças públicas. Este entendimen-
to, de certa maneira reducionista, explica a dúvida que me acometeu 
sobre qual seria o reconhecimento a um trabalho com temática ligada 
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à restauro para a conclusão de um curso onde nem se 
falava sobre isto. 

Seria leviano afirmar que estas percepções envolven-
do projeto e professores de projeto eram comuns a to-
dos os estudantes que participaram daquele contexto, 
pois, sendo uma experiência como qualquer outra (com 
duração de cinco anos e recheada por inúmeras expe-
riências), certamente foi significada por cada sujeito de 
maneiras diferentes, até porque eram diferentes as áreas 
de nossos interesses. E seria injusto personificar o sentir-
-pensar-agir daquele professor que, na realidade, nada 
mais eram do que desdobramentos de uma subjetivi-
dade, assim como tantas e tantas outras, produzida por 
saberes e poderes colonialistas de dominação, de hege-
monia e de axiomas firmados e direcionados pelo ideal 
de “Ordem e Progresso”, no âmbito dos quais destaco 
aqueles de caráter tecnicista, instrumentalista e utilitaris-
ta que marcaram os métodos pedagógicos das institui-
ções de ensino a partir da década de 1970, período em 
que ele cursou e se graduou em AU.  

Essa narrativa é carregada de percepções, sentimen-
tos e emoções de quem raras vezes se sentiu à vontade 
desenvolvendo exercícios de projeto, ao menos com 
aquelas temáticas, pelos seis PAs pelos quais passou. 
Quando escolhi cursar AU vislumbrava a possibilidade 
de seguir minha vocação: trabalhar com patrimônio, ou 
seja, em relação a como entendia patrimônio à época, 
estudar e tensionar as cidades e suas arquiteturas através 
das memórias emergentes e das histórias nelas encrus-
tadas; conhecer técnicas antigas e mais recentes para 
erguer paredes de barro e de pedra; entender o posi-
cionamento e os encaixes entre as peças que fazem per-
manecer estruturado um telhado; ou ainda, entender os 
diferentes modos de viver dos grupos sociais a partir do 

acompanhamento dos traçados das ruas e da localização 
de determinados equipamentos urbanos, dentre tantas 
outras coisas. Porém, durante quatro anos do curso, 
tempo e dedicação estiveram voltados para residências, 
edifícios comerciais e uma praça pública, talvez esta últi-
ma a que tenha me despertado mais interesse enquanto 
tema, juntamente com uma atividade de percepção es-
pacial desenvolvida no primeiro PA (terceiro período). 

Naquele corpo-calouro que prestou vestibular não 
estava elucidada uma ideia de “projeto”, principalmente 
deste como um processo que envolve várias etapas até 
que se possa chegar ao momento da proposta propria-
mente dita. E o que causa surpresa, mesmo hoje quando 
esta memória é revisitada, é que talvez o esboço sobre 
o que significava um processo de elaboração de projeto 
só tenha vindo à tona no Trabalho Final de Graduação 
– TFG, quando foi desenvolvido o primeiro exercício 
consonante com tudo o que havia disparado a escolha 
pela AU. Foi somente ali, no último ano (nono e décimo 
períodos), livre da obrigação (sim, o sentimento era de 
obrigação) de cumprir o que eram até então considera-
das “tarefas” para cada componente de projeto, que a 
tão falada integração de saberes – ou como se diz atual-
mente, os links – finalmente se constituiu algo palpável 
a partir do que o orientador, o arquiteto e historiador, 
prof. Marcos Olender, me acompanhou construir, insti-
gando a descoberta de maneiras que a tornasse próxima 
e possível. 

Nesse período de TFG, muito do que foi abordado 
no cotidiano dos componentes já cursados passou a fa-
zer sentido, mesmo no âmbito daqueles exercícios de 
projetação de residências, de edifícios comerciais e de 
praça. Esta sensação de sentido aflorou quando, final-
mente, pude fazer o que queria realmente fazer, com 
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uma liberdade que as redomas que pareciam deixar en-
clausurados os componentes de projeto até então cap-
turaram.  

Enfim, desde mais intensamente o quinto período – 
quando o professor-tutor do estágio definiu como “ver-
dadeiros arquitetos” os que elaboravam “projetos de 
arquitetura” relacionados aos temas que ele costumava 
desenvolver e que, não por acaso, eram também a tô-
nica do curso – até o nono, o temor de que um traba-
lho de restauro poderia não ser aceito como “projeto de 
AU” válido para a conquista do diploma ficou constan-
temente incomodando.

Mais uma vez, dentre inúmeras outras em inúmeros 
contextos, estas memórias afloraram neste corpo-ara-
nha, talvez pela intensidade de afetações e perturbações 
que os acontecimentos que as geraram provocaram e, 
ainda, provocam e evocam. Já houve tempo em que 
foram interpretadas a partir, apenas, de uma perspectiva 
de decepção e raiva; em outros momentos, estes mes-
mos fragmentos remexidos na opacidade introspectiva 
refletiram traumas. As novas experiências que levaram à 
ampliação do mundo para além dos pórticos do campus 
universitário e para além das paredes do escritório de 
arquitetura onde desenvolvi o estágio revelaram luzes, 
movimentos, cheiros, sons que não dependiam de mim 
para ocorrerem: já estavam lá. O desejo de sair das salas 
de aula, de sair do escritório e me misturar àqueles terri-
tórios estranhos foi só ganhando potência com o passar 
do tempo, ainda durante a graduação. Fui entendendo 
que meu(s) mundo(s) podia(m) ser bem mais amplo(s) e 
diverso(s) que o mundo ao qual aquele professor queria 
que me rendesse talvez até inconscientemente, por ser 
era o único que conhecia ou o único que lhe parecia 
possível.  

Ressonâncias

Principalmente em cursos privados de AU, mas tam-
bém em cursos de instituições públicas, é muito comum 
a ânsia pela presença de professores arquitetos com “ex-
periência em projetos”, ou seja, arquitetos que trabalha-
ram ou trabalham em escritórios ou empresas construto-
ras que atendem diretamente ao mercado. Para o caso 
dos cursos particulares, não há impedimentos quanto 
ao compartilhamento do tempo pelo professor-arquiteto 
entre as duas funções: docência e uma outra ocupação 
como, por exemplo, em um escritório (como relataram 
estar nesses lugares alguns participantes da Pesquisa de 
Campo). 

Para os cursos públicos, o fato de o professor em re-
gime de dedicação exclusiva não poder também estar, 
paralelamente, em outras atividades remuneradas extra-
-acadêmicas (salvo algumas exceções previstas em lei) 
não é impedimento para que “arquitetos de mercado” 
componham o grupo docente, desde que admitidos por 
outros regimes de trabalho, como aqueles que cumprem 
vinte ou quarenta horas, por exemplo. 

Mas o fato de estes profissionais terem excelência 
como arquitetos, não significa que serão bons profes-
sores, assim como nada também pode garantir que um 
professor que nunca trabalhou desenvolvendo projetos 
em escritórios de AU não possa ser um bom arquiteto 
e urbanista. Para estes casos, no mínimo, ainda há um 
diploma que qualifica esses profissionais a projetarem124, 
o que não ocorre com a grande maioria dos arquite-
tos professores, pois não possuem formação pedagógica 
para dar aulas a não ser que, por conta própria, procu-
rem se capacitar, tendo em vista que os cursos de AU 

124 É importante ressaltar que o 
exercício da AU envolve responsabilidade 
técnica garantida pelo vínculo do profis-
sional a um conselho federal (Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Brasil –CAU), 
o que não ocorre com a profissão docente 
no Brasil.
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graduam bacharéis.
Nesse contexto, me parece evidente haver uma forte 

afinidade entre lacunas didático-pedagógicas125 – ligadas 
tanto a teorias da Pedagogia quanto da própria AU – e 
os comportamentos, ações e reações de professores em 
suas relações com o ensino-aprendizagem.  

De um modo geral, apesar dos estudos dos saberes 
pedagógicos serem considerados potentes na ampliação 
das possibilidades de atuação profissional dos profes-
sores, é importante ressaltar que não estamos queren-
do aqui generalizar essa situação, pois também não há 
como prever que serão eles – os saberes – a garantirem 
boas práticas didático-pedagógicas a qualquer professor 
que busque esse caminho de estudos e capacitação. Mas 
considero importante o tensionamento dessa carência 
de preparação especializada. Especificamente no cam-
po da Pedagogia, essa é uma pauta de reflexões nos 
trabalhos, inclusive, de muitos pedagogos quanto ao seu 
próprio campo.   

Celma Pimenta e Léa Anastasiou (2002) 126, por 
exemplo, comentam sobre isso, que chamam de “práti-
ca de cunho artesanal”: 

Os pesquisadores dos vários campos do conhe-
cimento (historiadores, químicos, filósofos, bió-
logos, cientistas políticos, físicos, matemáticos, 
artistas, etc.) e os profissionais das várias áreas 
(médicos, dentistas, engenheiros, advogados, 
economistas, etc.) adentram o campo da docên-
cia no ensino superior como decorrência natural 
dessas suas atividades e por razões e interesses 
variados. Se trazem consigo imensa bagagem 
de conhecimentos nas suas respectivas áreas de 
pesquisa e de atuação profissional, na maioria 

das vezes nunca se questionaram sobre o que 
significa ser professor. Do mesmo modo, as ins-
tituições que os recebem já dão por suposto que 
o são, desobrigando-se, pois, de contribuir para 
torná-los. Assim, sua passagem para a docência 
ocorre ‘naturalmente’; dormem profissionais e 
pesquisadores e acordam professores! Não sem 
traumas nem sem, muitas vezes, ocasionar da-
nos aos processos de ensino e aos seus resulta-
dos. (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002, p. 104).  

Cristina d´Ávila e Lúcia Gracia Ferreira – que elu-
cidam como fundamentos didáticos “[1] compreensões 
sobre os processos de ensinar e aprender, [2] objetivos 
educativos e didáticos, [3] organização e mediação de 
conteúdos, [4] métodos e avaliação da aprendizagem” 
(d´ÁVILA; FERREIRA, 2018, p. 21) –, em texto que 
compilam uma série de trabalhos que também abordam 
a questão desde a década de 1990, ressaltam que

 
paira no ambiente acadêmico uma atmosfera de 
que os conhecimentos pedagógicos e didáticos 
são menos importantes e que para se ensinar 
bastam o domínio de conteúdo da matéria e 
certa dose de bom senso.

(...)

Com a problemática enunciada, evocam-se 
também as lacunas pedagógicas na docência 
universitária que dizem respeito à concepção 
epistemológica dos professores (sua relação com 
o conhecimento) e problemas metodológicos vi-
venciados em sala de aula (...).

O calcanhar de Aquiles dos professores uni-
versitários reside, portanto, em sua formação 
pedagógica (ou na ausência dessa formação). 

125 E, vale ressaltar, após a criação, 
em 2007, do Programa de Apoio a Planos 
de Reestruturação e Expansão das Univer-
sidades Federais – REUNI –, formação que 
também abarcasse questões relacionadas 
ao acolhimento à diversidade e à promo-
ção de relações interpessoais pautadas no 
respeito e na valorização das singularida-
des (ver Ressonâncias do fio-pista 1 – Ex-
periência no Platô do ICH, página 98 a 
107, e a página 137 desta seção), tendo 
em vista o ingresso no ensino superior de 
estudantes pertencentes a camadas sociais 
antes (e ainda) minorizadas.

126 Faz-se necessária a ressalva de 
que, para alguns dos campos citados pe-
las pedagogas, como história e filosofia, 
por exemplo, são oferecidas licenciaturas, 
além de estágios docentes aos estudantes, 
o que, pelo menos em tese, seriam cami-
nho para habilita minimamente estes pro-
fissionais para a docência.
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Em maioria, provêm de outras áreas de conhe-
cimento ou áreas profissionais e, via de regra, 
assumem a sala de aula sem que tenham tido 
qualquer imersão anterior no campo pedagógi-
co. Resultado de tudo isso: desgaste profissio-
nal, insatisfação de alunos, dos próprios profis-
sionais, o que reverbera na qualidade do ensino 
(...). (d´ÁVILA; FERREIRA, 2016, p. 6). 

Segundo tais autoras, os desdobramentos dessa igno-
rância não só reduzem as possibilidades de os profes-
sores conseguirem lidar com mais desenvoltura com as 
imprevisibilidades do cotidiano escolar, problematizan-
do-o, mas também desqualifica a própria profissão do-
cente, esvaziando-a dos sentidos que lhes são próprios 
histórica, política e eticamente no espaço-tempo. 

A partir de um outro texto onde essas pedagogas 
desenvolvem breves considerações sobre as concep-
ções pedagógicas que mais se perpetuam na história da 
educação brasileira, vale a pena nossa evidência para 
duas delas: aquela que chamam de academicista, termo 
ao qual venho acrescentando, na tese-teia, cognitivista, 
e outra que denominam instrumentalista, termo antes 
do qual também acrescento um outro: tecnicista. Além 
de elucidá-las um pouco melhor, tentarei cruzá-las com 
as influências de saberes e poderes capitalistas de pro-
dução de subjetividades através da manipulação das 
engrenagens educacionais, como também com teorias 
de ensino específicas do campo da AU, pois não vejo 
como contextualizar essas elucubrações tratando-as iso-
ladamente.  

Sobre o primeiro modelo pedagógico, cognitivista-a-
cademicista, trata-se da reunião entre a consideração dos 
sujeitos aprendizes como máquinas cognitivistas proces-
sadoras de dados e um modo tradicional academicista 

de se pensar e praticar o ensino e a aprendizagem, her-
dado das universidades europeias desde o século XII. 

Desenvolvendo um pouco mais: o ensino no método 
pedagógico jesuítico – simbiose entre o modus operandi 
escolástico e parisiense (século XIV) – se pautava basi-
camente na expositio – ou seja, na transmissão – do co-
nhecimento pelos mestres, nas reportationes, que eram 
“lições a serem memorizadas e devolvidas a posteriori 
e [nas] disputationes, disputas mediante questões entre 
professores, alunos ou entre alunos” (d´ÁVILA; FER-
REIRA, 2018, p. 24-25). Já a aprendizagem se pautava 
em estudantes mantidos em condições de passividade, 
apenas ocupando posições de assimilação de conteúdos 
tomados como informações, estas últimas consideradas 
como “dados externos ao indivíduo e passíveis de trans-
ferência” (d´ÁVILA; FERREIRA, 2018, p. 25). 

Essa concepção, sustentada por abordagens chama-
das enciclopédicas127 e pela repetição de modelos do 
passado – burilados apenas no exercício profissional e 
inspirados nos professores dos professores dos professo-
res... –, segundo as autoras, é ainda, com algumas trans-
formações, predominante nos dias atuais, apesar de vir 
sendo problematizado há várias décadas, inclusive de 
maneira bastante proeminente, pelo educador Paulo 
Freire, que a batizou de “pedagogia bancária”: pautado 
na ideia do depósito, “(...) os educandos são os depositá-
rios e o educador o depositante” (FREIRE, 2005, p. 66), 
já que a ideia que sustenta este sistema é a de que o “(...) 
‘saber’ é uma doação dos que se julgam sábios aos que 
julgam nada saber” (FREIRE, 2005, p. 67). 

A praxis desse modelo, que privilegia o ensino em 
detrimento da aprendizagem, se ancora no que Cristina 
d´Ávila (d´ÁVILA, 2021) considera como o já citado 
movimento transmissional-conteudista, explicado pela 

127 Que desconsideram a impor-
tância das relações socioculturais entre 
os corpos envolvidos nesses movimentos, 
bem como a das contextualizações de 
cunho histórico.
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também pedagoga Ilma Passos A. Veiga (2005, p. 151 
apud d´Ávila, 2021): 

(...) concebido como um processo mecânico, re-
petitivo e fragmentado. A atividade de ensinar é 
vista, comumente, como transmissão de conhe-
cimentos objetivos e neutros, uteis para que os 
indivíduos tornem-se competentes na manuten-
ção da ordem social vigente. 

O resultado é um ensino vazio de sentidos, onde “(...) 
os conteúdos são transmitidos e memorizados nos mol-
des do estímulo-resposta” (2005, p. 151 apud d´Ávila, 
2021, p. 8), sem a obrigação de participações subjetivas 
no processo, mas apenas objetivas. 

Tomando-se a Biologia do Conhecer de Humberto 
Maturana e Francisco Varela como base epistemológi-
ca, compreende-se que não é possível ocorrer aprendi-
zagem sem a participação do aprendiz na interpretação 
da realidade, o que é diferente, conforme se acreditava 
nesse passado citado, de poder haver “absorção” dela 
(da realidade). Sob tal perspectiva, não existe esse mo-
vimento de fora para dentro do cérebro sem que o or-
ganismo participe, pois, como qualquer ser vivo, “(...) 
somos dinamicamente determinados em nossas estrutu-
ras e co-determinados em relação ao meio” (TORRES; 
MORAES, 2018, p. 47).  

Esse entendimento de Maturana e Varela, que pro-
vém de sua teoria da autopoiese (1985), é o que as 
psicólogas Veronica Torres Gurgel e Virginia Kastrup 
(2017, p. 3) colocam como contraposição ao que Varela, 
Thompson e Rosch (1991) chamam de “cognitivismo 
computacional”. Dizem as autoras que os estudos das 

ciências cognitivas que emergem na década de 1940 e 
se desenvolvem com força na década seguinte, passam 
desde aí a tentar entender a inteligência humana a partir 
de observações do funcionamento de máquinas, como 
a do cientista britânico Alan Turin128, que processam 
informações oriundas do meio (inputs) emitindo poste-
riores respostas (outputs).   

Nesse contexto de cognitivismo, em que a realidade 
é tida como “um mundo empírico previamente deter-
minado do qual adviriam os inputs” (GURGEL; KAS-
TRUP, 2017, p. 3),

(...) a cognição teria a função de processar os da-
dos provenientes deste meio de modo acurado, 
levando a respostas (outputs) bem adaptadas. 
Dessa forma, seria possível testar a validade da 
relação entre os pensamentos e o mundo empí-
rico, estabelecendo o seu grau de adequação. 
Por fim, uma vez identificados, os pensamentos 
“distorcidos”, poderiam ser corrigidos, de modo 
a se adaptar a essa realidade que os antecede. 

A pedagogia tecnicista-instrumentalista129 muito se 
favorece dessa separação sujeito (aprendiz) e objeto 
quando se desdobra não só da racionalidade, da objeti-
vidade, do determinismo, do reducionismo e das cisões 
características do método científico cartesiano, mas tam-
bém de suas adaptações aos interesses do capital produ-
tivo iluminista. 

Henry Ford e, antes dele, Frederick Winslow Taylor, 
na virada do século XIX para o XX e no início des-
se, compuseram programas de treinamento profissional 
para serem usados em fábricas estadunidenses no sen-
tido de capacitar, segundo seus propósitos produtivis-

128 Alan Turin foi um matemático, 
cientista da computação, filósofo, biólo-
go teórico britânico que desenvolveu, em 
1936, a primeira máquina capaz de fazer 
qualquer tipo de cálculos, contribuindo 
consistentemente para as pesquisas reali-
zadas na área computacional da época. 

129  É importante ressaltar que essa 
perspectiva cognitivista trazida para a tese 
provém do campo das Ciências da Cogni-
ção a partir dos estudos, em grande parte, 
de Francisco Varela. Para algumas corren-
tes da Pedagogia, o que chamo cogniti-
vista é tomado como comportamentalista 
ou behaviorista, cujo maior expoente foi 
o psicólogo e filósofo estadunidense Bur-
rhus Frederic Skinner. Seus experimentos 
com animais treináveis e a invenção e em-
prego da máquina de ensinar buscando di-
minuir o déficit de aprendizagem humana 
trouxeram à tona um modo de compre-
ender a cognição baseada na relação estí-
mulo - resposta. Para a pedagoga Cristina 
d´Ávila, por exemplo, o que chamo de 
cognitivismo seria um dos tipos possíveis 
caracterizado pelo mecanicismo. Como ela 
aponta, o biólogo e psicólogo Jean Piaget 
também era considerado cognitivista, mas 
seguia pelo caminho do construtivismo.
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tas, os operários desses lugares. Este método, chamado pelo sociólogo 
Ricardo Antunes de taylorista-fordista, migrou e foi adaptado para a 
criação de uma estrutura de ensino técnico, no âmbito das próprias fá-
bricas, caracterizada pelo perfil que Ford entendia como de uma “edu-
cação utilitária” (FORD, 1995, p. 151-152 apud ANTUNES, 2017, p. 
80). Rapidamente suas premissas atingiram também as escolas (desde 
o infantil) e as universidades, mantendo a rigidez de uma divisão social 
que se compunha por uma pequena parcela localizada por Ford na 
“casa de força mental” (idem, p. 80), ou seja, aqueles sujeitos aos quais 
caberia exercerem o pensamento e, por ele, o controle desse sistema; 
e por uma grande maioria de sujeitos, tomados por Taylor como “bo-
vinos” (ANTUNES, 2017, p. 77), que comporiam a classe assalariada, 
adestrada para pensar somente com o objetivo de obedecer. 

Apesar de extensa, a citação abaixo se refere aos movimentos de 
organização socioeconômica e política que caracterizaram a virada do 
século XIX para o XX, bem como a década de 1920 e o início da de 
1930 no mundo ocidental, explicitando várias situações que ainda, res-
saltadas as devidas adaptações no decorrer do tempo, aparecem consis-
tentemente no século XXI:  

Tratou-se, portanto, no taylorismo-fordismo, de uma qualifica-
ção com base em uma especialização limitadora e profunda-
mente empobrecedora, tanto do conhecimento teórico, quanto 
das atividades práticas do trabalho. Uma qualificação marcada 
pela divisão entre teoria e prática, sendo ambas racionalizadas 
internamente e reduzidas a “tarefas” em suas execuções. Uma 
qualificação de tipo parcelar, fragmentada e que só poderia ser 
construída tendo por base ciências também especializadas.

Por isso, o taylorismo-fordismo colocou como horizonte um 
projeto de educação baseado em escolas técnicas ditas “profissio-
nalizantes”, cujo mote era formar os/as estudantes para o trabalho 
assalariado, ou melhor, formar a sua força de trabalho para o 
mercado. Toda mercadoria deve ter um valor de uso, portanto, 
os saberes-fazeres a serem formados estão, evidentemente, deter-

minados já nos currículos a serem cumpridos nessas instituições. 
As grades curriculares e sua distribuição em cargas de horas/aula 
em si já explicitam a estrutura de comércio na qual será consu-
mido esse conhecimento pelas empresas como capital variável, 
como trabalho concreto urdido em trabalho abstrato. 

Dentro dessa finalidade, o taylorismo-fordismo colocou como 
horizonte à educação uma pragmática da especialização fragmen-
tada. Uma educação moldada por uma pragmática técnica que 
direciona a qualificação do trabalho nos limites da coisificação e 
da fragmentação impostas pelo processo de trabalho capitalista 
(...). A “escola ideal” para essa qualificação é a que promove o 
desmembramento entre conceito, teoria e reflexão (o trabalho 
intelectual), de um lado, e prática, aplicação e experimentação (o 
trabalho manual), de outro. Uma escola que, além disso, enaltece 
muito mais a prática, a aplicação e a experimentação em detri-
mento do conceito, da teoria e da reflexão. (...). (ANTUNES, 
2017, p. 78-79).

É interessante notar a dissonância entre a rígida estrutura formal-or-
ganizacional que permanece nas então existentes e nas novas institui-
ções de ensino inspiradas no taylorismo-fordismo, e o caráter crítico, 
progressista, revolucionário e cada vez mais fluido (BAUMAN, 2001) 
que uma parte da sociedade europeia e das américas do pós Segunda 
Guerra começa a assumir a partir da década de 1960, especificamente 
depois de 1968. Nesse ano, movimentos operários e estudantis – ins-
pirados pelos estudantes parisienses que vão às ruas em protesto – se 
contrapõem publicamente à globalização incentivada pelo capitalismo, 
bem como às explorações de recursos humanos e ambientais processa-
dos também por ele. Além disso, esses movimentos pediam o fim dos 
projetos armamentistas e da Guerra Fria, a consideração e ampliação 
dos direitos de grupos minorizados e maior liberdade civil e sexual para 
todos. 

Mas uma parte das possibilidades de transformações políticas, socio-
culturais e educacionais que esses movimentos trouxeram, tenazmente 
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fora capturada pelo capitalismo para dela serem extra-
ídas, no âmbito do privilégio da dimensão econômica 
sobre todas as outras, de novas propostas para o chão 
das fábricas e, dali, para a reformulação da estrutura 
formal e funcional dos sistemas de ensino. 

Compondo com alguns pressupostos do taylorismo-
-fordismo e inaugurando outros, uma última atuação 
que merece destaque nesse contexto por sua influência 
não só no Japão, mas também nos territórios europeu 
e americano, foi a da Toyota Motor Company na mes-
ma década de 1960, que exportou dispositivos de cunho 
eminentemente biopolítico-produtivistas para o cerne 
dos currículos, principalmente de cursos profissionali-
zantes e superiores daqueles territórios.  

No Brasil, a concepção pedagógica tecnicista-instru-
mentalista, que muito se pauta nos métodos apresenta-
dos, provocou, entre as décadas de 1970 e 1990, mudan-
ças radicais no nosso sistema educacional, mudanças 
essas que ainda estão em constante fortalecimento por 
ideais colonialistas de subserviência a um mercado que 
não mais se caracteriza como produtivo, mas agora fi-
nanceiro rentista apoiado no fator de produção conheci-
do como Capital Cognitivo130. 

Retomando d´Ávila e Ferreira (2018, p. 28-29), nessa 
concepção se destacam como principais características, 
a (1) hipertrofia da técnica, o que inclui a dicotomia 
teoria-prática; a (2) formação com ênfase profissionali-
zante; e o (3) pressuposto da neutralidade científica. O 
professor nessas condições não passa de “(...) um técni-
co que domina as aplicações do conhecimento científi-
co produzido por outros e transformados em regras de 
ação”. Se coloca (ou é colocado) na posição objetiva 
de transmissor de conhecimentos e atua trazendo para 
as aulas axiomas e questões geralmente prontas usadas 

muitas vezes acriticamente, apenas repetindo modelos. 
Após esta breve contextualização, voltemos agora 

nossa atenção para alguns dos principais métodos que 
envolvem mais diretamente o ensino-aprendizagem da 
AU no Brasil, métodos esses que possuem pontos, prin-
cipalmente no que se refere à didática, que atravessam 
essa herança metodológico-pedagógica cognitivista-aca-
demicista e tecnicista-instrumentalista (incluindo aqui o 
taylorismo-fordismo-toyotismo). 

Primeiramente, destaquemos aquele conhecido 
como Beaux-Arts, que emerge no século XVII valori-
zando questões artísticas e estilísticas e é fundamentado 
no estudo de tipologias e na articulação de elementos 
arquitetônicos sob o ponto de vista da relação que estes 
têm com o todo. Segundo o arquiteto Flavio Carsalade, 
que o apresenta como um “sistema de pensamento e 
ensino” (2018, p. 134), suas principais características são: 
(1) “abstração do desenho e representação da realida-
de”, influência clara dos preceitos científicos cartesianos; 
(2) “individualismo, racionalismo e cientificismo, base-
ando-se na crença de que o todo precede as partes”; 
(3) preocupação antes com o ordenar do que com a 
ordem em si, “o que poderia gerar um esvaziamento 
do significado, na medida em que os espaços criados 
eram ‘vazios’, face à extrema importância dada ao edifí-
cio como envelope (CARSALADE, 2018, p. 133). Essa 
concepção colaborou para a seara do ensino de projeto 
de AU com conceitos importantes, tais como tipologia, 
partido, composição, disposição e distribuição, dentre 
outros (p. 134) que, juntos, contribuíam para “(...) ações 
de ordenamento do espaço para acomodar a vida e os 
valores culturais então reinantes” (p. 135). 

O segundo método é aquele advindo das ideias do 
arquiteto alemão Walter Gropius no início do século 

130 O rentismo se ampara não mais 
na manipulação e transformação de recur-
sos materiais por corpos físicos, mas sim 
no conhecimento, em que a tecnologia é 
o principal fator de produção, segundo o 
economista Ladislau Dowbor (2020) e é 
esse fator que recebe a alcunha de Capital 
Cognitivo. Ao invés da ideia de escassez, 
lida-se agora com algo que não se perde a 
posse quando é compartilhado, tendendo 
sempre a se multiplicar quando possível. 
Conexão em redes colocam o mundo intei-
ro se comunicando colaborativamente, in-
clusive no que se refere ao estabelecimento 
de relações de trabalho, e é o acesso a isso, 
ao conhecimento, de maneira generaliza-
da e gratuita que as grandes corporações 
capturam para cobrar por ele. “No século 
passado, o capitalista ainda era dono de 
fábricas e plantações – e durante boa par-
te do presente século, sem dúvida, ainda 
o será. No entanto, hoje, e cada vez mais, 
é um controlador de plataformas digitais, 
aplicativos, patentes, copyrights. E, eviden-
temente, de fluxos financeiros, igualmente 
imateriais, meros sinais magnéticos que 
definem outras formas imateriais de apro-
priação e controle, radicalmente mais po-
derosas” (DOWBOR, 2020, p. 35). 
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XX quando, na Bauhaus, fez aliar – aproveitando as ênfases na arte da 
Beaux-Arts e na técnica das Escolas Politécnicas do século XIX – “arte 
e artesanato e arte e indústria” (p. 135), buscando uma síntese “en-
tre estética (integração de todos os gêneros artísticos e artesanato sob 
a supremacia da Arquitetura) e a sociedade (orientação da produção 
estética para uma faixa mais ampla da população)” (p. 135). Em conso-
nância com os preceitos do movimento moderno no que se refere ao 
seu rompimento com o historicismo e com a tradição acadêmica, bem 
como sua proximidade com a ciência em sua racionalidade e também 
com a tecnologia, privilegiava, dentre outras, a prática (o fazer) em 
detrimento de teorizações exacerbadas e o ensino do artesanato como 
caminho para se chegar à arte, já que essa, no seu entender, não havia 
como ser ensinada. 

Esse foi o embrião da concepção moderna de ensino da Arquitetu-
ra na Europa que, pelo menos sob os auspícios gropianos, colocava o 
arquiteto mestre de seu ofício como aquele que, desde o início de sua 
formação, precisa aprender a lidar com as técnicas, com as ferramentas 
e com os materiais a ele vinculados como potência para seu desenvol-
vimento pessoal e para o desenvolvimento da sociedade nesse mesmo 
passo (p. 137). Uma máxima para Gropius em relação aos estudantes 
era que fossem capazes de proceder a processos de síntese daquilo que 
aprendem. 

No Brasil, um viés tecnocrático que valorizava a presença dos pro-
fissionais nos canteiros de obras, muito marcou a linha de formação no 
curso de AU ligado à Escola Politécnica de São Paulo, curso esse vincu-
lado à Engenharia Civil. No Rio de Janeiro, por sua vez, a Beaux-Arts 
da Escola de Belas Artes se deixa contagiar por preceitos modernistas 
de inspiração corbusiana e da Bauhaus, dando bastante ênfase (1) à 
dimensão estética da arquitetura; (2) ao privilégio do projeto em detri-
mento dos canteiros (onde a arquitetura era efetivamente produzida); e 
(3) ao incentivo à criatividade e à intuição do profissional como possibi-
lidade de originalidade para o que fosse projetado. 

Apesar de sua influência na construção didático-pedagógica de al-
guns cursos brasileiros, o viés técnico acaba sendo relegado a segundo 

plano em função da difusão, principalmente a partir de 1944, do mé-
todo modernista (CARSALADE, 1997, p. 122). Seu sucesso se dá pela 
própria atuação dos arquitetos vinculados ao Movimento Moderno jun-
to a administrações públicas nas três esferas, cujas produções garantem 
ao movimento destaque no cenário nacional e certa hegemonia nos 
cursos superiores de AU.  

Em relação ao ensino do projeto nesses cursos, este passa a se dar 
em ateliês, “(...) onde o aluno desenvolve um projeto (anteprojeto, es-
tudo preliminar) a partir de um tema escolhido pelo professor [na ten-
tativa de simular a realidade profissional (NAKANDAKARE, 2019, p. 
11)]. Durante o processo, este professor o orienta, detectando falhas e 
se posicionando criticamente.” (CARSALADE, 1997, p. 124). Muitos 
desses temas escolhidos para o desenvolvimento dos estudantes vinham 
dos próprios escritórios de AU aos quais os professores estavam vincu-
lados, o que retirava dos estudantes as possibilidades de aproximação 
com uma diversidade de realidades que acabava ficando reduzida, na 
maioria das vezes, àquela trazida pelo docente. 

Mesmo que a intenção tenha se dado para que o processo, em rela-
ção aos estudantes, fosse de autoaprendizagem a partir do incentivo a 
exercícios criativos, não foi exatamente assim que, na prática, acabou 
ocorrendo nos ateliês de uma boa parte dos cursos de AU brasileiros. 
Sob esse método modernista, segundo o arquiteto Siegbert Zanettini a 
partir de sua experiência como professor, desde 1964, na Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo – FAU-USP 
–, o estudante era estimulado a alcançar apenas cópias de modelos vi-
gentes da arquitetura moderna, tornando-se dependente e passivo, pois 
extirpado de liberdade de expressão, situação ainda fortalecida pela 

(...) fragmentação do ensino em inúmeras disciplinas dos três de-
partamentos, lecionadas isoladamente e, quase sempre, concor-
rendo entre si nas obrigações e nos prazos de entrega. (ZANET-
TINI, 2014, p. 6).  

  

A manutenção da objetividade na relação sujeito-objeto continuava 
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como fator preponderante em manter distantes arquite-
tos “gênios criadores” e cidades “criaturas”. Ainda que 
houvesse tentativas para romper com essa hegemonia, 
alguns poucos docentes dispostos encontravam resis-
tência dos próprios estudantes, como relata o arquite-
to-professor Pasqualino Magnavita em sua experiência, 
em 1974, à frente do Núcleo de Estudos de Habitação 
– NEAH – da FAU-UFBA:

(...) inclusive quando evitava sair destes temas 
de interesse social, [a] maioria reclamava, pois 
aspiravam projetar shoppings, clubes, igrejas, 
hotéis de luxo, boates, clubes de elite, e ficavam 
frustrados em resolver problemas relacionados 
com as classes menos favorecidas (MAGNAVI-
TA, 2019 apud PORANGABA, 2019, p. 159).

A adoção, para os ateliês, de temas como os que 
menciona Carsalade (2018, p. 145) “(...) ‘casa’, ‘hospital’, 
‘edifícios verticais’, ‘edifícios administrativos’”, não eram 
tomados didático-pedagogicamente como disparadores 
para problemas, perguntas e críticas, até porque a preo-
cupação social que passou, a seu modo, a acompanhar 
os projetos modernistas não se voltava exatamente para 
contextualizações que considerassem, em acoplamento 
com o meio, os lugares e seus habitantes em afetações e 
transformações recíprocas. 

Tratar os elementos temáticos como reduções fe-
chadas em si mesmas é também tolher nos estudantes 
potência criativa e vigor. A arquiteta, urbanista e pro-
fessora Maria Elisa Meira, ao perceber que este reducio-
nismo ainda permanecia vinculado metodologicamente 
ao ensino nas escolas de arquitetura da década de 1990, 
critica os cotidianos dos ateliês muito atribuindo esta si-

tuação a carências pedagógicas por parte dos professo-
res. Ao meu ver, tais carências estão demasiadamente 
ancoradas nos saberes do campo da Pedagogia, como 
mencionado anteriormente, mas também estão ligadas 
à falta de habilidades de seus corpos quanto a se en-
volverem e participarem do(s) mundo(s) e, no mesmo 
âmbito, de exercitarem atitudes de alteridade por talvez 
não entenderem a AU como fator para transformações 
sociais. 

É interessante a narrativa de um professor da Escola 
de AU da Universidade Federal de Minas Gerais, Car-
los Alberto Maciel (2018, p. 79), cujas experiências em 
seu período de graduação estão ainda no bojo dessas 
elucubrações:  

       
(...) A cisão entre prática e teoria era uma ca-
racterística dominante no ensino de projeto du-
rante aquele período [entre 1992 e 1997], assim 
como havia pouca valorização da história, de 
antecedentes relevantes, seja da produção brasi-
leira ou estrangeira, e um completo apagamento 
de referências da arquitetura moderna: de um 
lado, entre professores de formação moderna, 
inseridos no mercado, predominava o ensino 
de projeto como uma emulação do escritório, 
numa relação mestre-discípulo; de outro lado, 
entre professores então mais jovens, de forma-
ção pós-moderna, predominava a reprodução 
de um repertório e de uma teoria pós-moder-
na. A bibliografia a que usualmente recorriam 
os professores de formação pós-moderna eram 
dos seguintes autores: Christian Norberg-Schulz, 
Aldo Rossi, Robert Venturi, Charles Jencks, 
Charles Moore. Já os professores de formação 
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moderna não recorriam a qualquer referência 
bibliográfica. Alguns professores, como o arqui-
teto Flávio Almada, creditavam a competência 
dos melhores arquitetos a um esforço autodi-
data, minimizando a importância da formação 
universitária.  

  
No trecho transcrito, Maciel aponta: (1) a “cisão entre 

prática e teoria”; (2) professores inseridos no mercado 
priorizando o modelo “escritório” para conduzir suas 
aulas; (3) “relação mestre-discípulo”, modelo que prevê 
disputas de poder e a prática transmissional-conteudista; 
(4) reprodução de repertórios; (5) esforços autodidatas 
em detrimento dos saberes formais construídos institu-
cionalmente. Bem destacados nestas memórias do pro-
fessor estão dualismos/dicotomias que marcaram sua 
experiência enquanto estudante. Esses dualismos cos-
tumam ser tomados como polarizações, pressupondo a 
redução do(s) mundo(s) e suas coisas a apenas duas pos-
sibilidades, ainda por cima muitas vezes conflitantes e 
díspares entre elas no que se refere à disputa de saberes 
e poderes131.

É importante o tensionamento sobre a atuação dos 
professores nos ateliês, bem como uma busca mais por-
menorizada de elementos que talvez interfiram em me-
lhor qualidade de ensino-aprendizagem nesses espaços 
ainda hegemonicamente mecanicistas e povoado por 
dualismos, porque há experiências que dele se utilizam 
que apresentam resultados muito satisfatórios. É o caso 
do Ateliê Didático criado pela professora Cristina d´Á-
vila, em 2013, no âmbito de uma pesquisa realizada no 
Instituto de Saúde Coletiva da UFBA. Considerado um 
“dispositivo de formação dinâmico e contínuo de pro-
fessores universitários” (2018, p. 13)132, busca valorizar 

a criatividade e a atribuição singular de sentidos ao que 
ali se faz/cria, mas também os momentos de colabora-
ção coletiva através de movimentos lúdicos e sensíveis 
compondo com os intelectivos. O grupo de professores 
se coloca como intercessor nos processos de aprendi-
zagem, deixando livres os aprendizes para exercitarem 
seus processos do aprender. 

Voltando ao ensino da AU, sobre o método moder-
nista em geral – do qual o ateliê faz parte – o I Encontro 
Nacional sobre Ensino de Projeto Arquitetônico ocor-
rido na Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
– UFRGS – em 1985, intensifica os questionamentos a 
respeito da sua ineficácia guiando o ensino da AU133 
no país. Uma das vozes potentes desse período foi jus-
tamente a da já citada Maria Elisa Meira que, em 1991, 
escreve:

Repartir tudo e deixar ao estudante a chamada 
síntese; ele terá que juntar os pedaços sozinho, 
sem que, em nenhum momento haja percebido 
o todo, porque não lhe foi dada esta oportuni-
dade.

Quanto à metodologia, a teoria é separada da 
prática, a divisão social do trabalho é acrescida 
da separação entre trabalho manual e intelectu-
al, e tudo é escamoteado pelo arquiteto/profes-
sor, que facilmente a nível do atelier “projeta” 
seus sonhos. Aquilo que não consegue viabilizar 
na prática profissional é referência considerada 
como importante para o projeto do estudante. É 
ainda reforçada a “imagem” de que o arquiteto 
não é um profissional compreendido e por con-
sequência considerado pela sociedade.

Profissionais “passam” aos estudantes experi-

131 Trago aqui algumas situações 
de polarização advindas de observações 
que venho fazendo e, também, a partir 
do que alguns participantes da Pesquisa 
de Campo externaram, que explicitam a 
percepção – que não se pretende homo-
geneizadora – para uma certa dominância, 
em cursos de AU brasileiros, dos polos co-
locados à direita: demais componentes da 
matriz curricular X componentes de pro-
jeto; professores dos demais componen-
tes X professores de projeto; professores 
acadêmicos X professores de escritório; 
teoria X prática; urbanismo X arquitetura; 
estudantes X professores; e tantos outros. 

132 Destes cursos participam, em 
sua maioria, professores procedentes de 
“(...) outras áreas do conhecimento que 
não a área pedagógica (...), içados à docên-
cia sem o devido preparo didático-pedagó-
gico e aprendem a profissão no seu fazer 
diário, criando, assim, jurisprudência pri-
vada a partir das experiências vivenciadas” 
(d´ÁVILA, 2018, p. 13).

133 Vale ressaltar que, no contexto 
desses movimentos e cada vez com mais 
força, principalmente a partir da década 
de 1970 e no registro institucional, os cur-
sos de AU foram adequando o ensino para 
produzirem formações que atendessem às 
demandas do mercado, adequações essas 
muito influenciadas pelos ideais principal-
mente pautados no toyotismo na modela-
ção de profissionais generalistas e flexíveis. 
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ências de seu trabalho como arquitetos, o que 
impede a experimentação, a investigação (inves-
tigar é descobrir o segredo, ver atrás de...).

(...)

Estabelecendo modelos, referências a repetir, a 
re-fazer, a orientação pedagógica predominante 
não permite a elaboração própria a partir da ex-
periência de cada um, da capacidade de cada 
um. Diria com toda a segurança, que a relação 
pedagógica diretiva impede o ato criador. (MEI-
RA, 2012, p. 30).

Usando um conceito de Meira (1991, p. 30), o que 
tratei até o momento como hegemônico nos métodos 
pedagógicos brasileiros (cognitivismo-academicismo 
consonante com o tecnicismo-instrumentalismo) é muito 
próximo do que ela considera como um tipo de ensino, 
na AU, que chamou de diretivo, promotor de relações 
pedagógicas unívocas que impediriam o ato criador de 
estudantes e de arquitetos e urbanistas já graduados. 

Apesar desses movimentos de contestação desde me-
ados da década de 1980 e a efetivação de transforma-
ções134 colocadas em voga, a partir de 1994 (ver página 
133), pelo Ministério da Educação – MEC – para os 
currículos mínimos dos cursos de graduação em AU, al-
gumas permanências metodológicas se fazem presentes 
nos nossos ambientes universitários atuais, como men-
cionado anteriormente. Neste contexto, não se pode 
desconsiderar que o próprio fato da atuação de arquite-
tos e urbanistas estar vinculada a um conselho – CAU 
–, também traz certas condicionantes para o pensar cur-
rículos e, consequentemente, formações dos estudantes.

Ainda hoje, em muitos cursos, a adoção de temas 
como direção para o ensino de projeto continua cor-

riqueira, mas os currículos já preveem, inclusive em 
componentes obrigatórios, mais possibilidades para 
o exercício de tipos variados de projetos de AU (que 
não somente residências, edifícios comerciais, escolas, 
centros comunitários e/ou culturais, pórticos e coisas do 
tipo) como, por exemplo, é o caso da conservação e 
do restauro, da habitação de interesse social, da acessi-
bilidade, de projetos urbanos e de interiores. Este fato 
em si, porém, não significa que o mercado ainda não 
influencie na definição dos temas a serem desenvolvidos 
nos componentes, mas isso se dá, certamente, em menor 
medida e cada vez mais problematizado e transformado. 

Exercitando a promoção de atravessamentos entre 
essas maneiras de condução do ensino que são especí-
ficos do campo da AU e aqueles citados anteriormente 
no âmbito da Pedagogia – cognitivista-academicista e 
tecnicista-instrumentalista –, destacamos os movimentos 
de muitos professores não só nos ateliês de projeto, mas 
também, alguns deles, em aulas de outros componentes 
ainda: 

• valorizando a permanência dos estudantes nas 
salas de aula pela crença determinista de que o de-
senvolvimento do projeto feito a partir de alguns pres-
supostos o deixaria apto a atender à grande maioria 
das questões emergidas dos lugares onde ele seria 
“aplicado”; 

• transpondo a rotina de funcionamento de um es-
critório de AU para as salas de aula;

• se colocando como clientes para os quais os estu-
dantes apresentariam propostas, ou seja, direcionan-

134 A essas transformações também 
vale ressaltar algumas daquelas emergi-
das no campo da Pedagogia, a partir dos 
anos de 1980, quando começam a ganhar 
corpo – para além da Pedagogia Constru-
tivista pautada nos estudos psicopedagó-
gicos de Jean Piaget e Lev Vygostsky e a 
Pedagogia da Libertação, de Paulo Freire 
– as concepções críticas – Histórico-crítica, 
de Demerval Saviani,  a Crítico-social, de 
José Carlos Libâneo – e as pós-críticas já 
nos anos 2000 – como a e a Didática In-
tercultural, de Vera Candau, a Pedagogia 
Raciovitalista, oriunda do trabalho do filó-
sofo Michel Mafesoli, e a Ludo-sensível, de 
Cristina d´Ávila.
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do as soluções subjetivas para atenderem apenas às 
suas vontades que, desse modo, acabavam por apon-
tar o que seriam “acertos e erros”; 

• definindo, a partir de seus próprios modos de 
atuação e escolhas profissionais, os repertórios e os 
caminhos a serem seguidos pelos estudantes em seus 
processos de aprendizagem (tecnicista? estético? fun-
cional-formalista? teórico? prático? sociopolítico? ...);

• repetindo os modelos de ensino-aprendizagem 
aos quais foram submetidos em suas graduações135 (e, 
aqui, não estou fazendo juízo de valor se foram boas 
ou más práticas pedagógicas);

• privilegiando os movimentos de elaboração de 
projetos segregados de saberes de outras áreas, como 
história e teoria, por exemplo;

• afastando saberes de história e teoria da praxis e, 
mesmo, da poiesis referentes à atuação de arquitetos 
e urbanistas; 

• monopolizando discursos e ações em atitudes 
“bancárias” ao se colocarem como portadores e 
transmissores do conhecimento. 

Sobre a última questão especificamente, esse caráter 
de transmissibilidade que caracteriza a passagem daqui-
lo que “sabe um professor” para “estudantes que não 
sabem” é bem diferente do entendimento de aprender 
que estamos considerando nessa tese-teia, aqui destaca-
do no trabalho do filósofo Gilles Deleuze (1988, p. 271). 

Aprender, diz ele, é o “intermediário entre não-saber e 
saber, a passagem viva de um ao outro” (DELEUZE, 
1988, p. 269), viva porque construída pelo sujeito em 
seu próprio corpo em seus agenciamentos com o meio. 

Enquanto a transmissibilidade lida com disputas de 
poder, com pontos de inícios e fins, com sujeitos-profes-
sores manipulando estudantes-objetos através de como 
escolhem fazer isto, o entendimento do filósofo rompe 
com este caminho unidirecional para que sejam aber-
tas múltiplas possibilidades ao vincular o (1) aprender 
às subjetividades (professores e estudantes); (2) às im-
previsibilidades que as acompanham; (3) a compartilha-
mentos e impulsos da potência criativa dos envolvidos 
nos processos de aprendizagem; (4) a problematizações 
do(s) mundo(s).  

Se considerarmos que a aprendizagem se constitui via 
de mão dupla e que professores e estudantes aprendem 
ao mesmo tempo a partir das relações, das afetações 
que estabelecem reciprocamente, também os primeiros 
podem ser considerados como reféns na mesma arma-
dilha: a passividade não aparece somente quando se fica 
esperando receber algo, mas também quando não se 
toma os desafios como estímulos para a produção de 
subjetividades outras dispostas a desvios dos modelos, 
das soluções prontas, das repetições que generalizam, 
homogeneízam e minam as potências inventivas. 

Nestes casos, são muito grandes as chances de os 
encontros professores-estudantes se darem quase que 
exclusivamente a partir de monólogos pautados basica-
mente na experiência e nos conhecimentos tácitos que 
o professor traz consigo e usa nas aulas, além do pouco 
estímulo para novas experiências individuais (de si e dos 
estudantes) e coletivas e improvisos pouco ou nada po-

135 Essas repetições às quais me 
refiro também estão ligadas à falta de for-
mação pedagógica, mas o que pretendo 
ressaltar é a cópia pela cópia, a repetição 
por ela mesma, a recognição. 
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tentes quanto ao exercício da profissão docente. 
Para além das discussões promovidas no citado En-

contro de 1985 e das vozes insurgentes que a partir daí 
emergem, apontamos mais alguns movimentos que, 
paulatinamente, foram auxiliando transformações no 
âmbito do pensar AU, bem como seu ensino no Brasil. 

Em fins da década de 1990, impulsionados ainda 
pelos movimentos de redemocratização da década an-
terior, estudantes, organizados em centros acadêmicos 
dispostos a tensionarem os poderes elitistas das univer-
sidades públicas, exercitaram aproximações dos co-
tidianos dos habitantes dos territórios numa tentativa 
bastante frutífera e transformadora de aumentarem a 
permeabilidade dos muros acadêmicos às “vidas vivi-
das” lá, no(s) mundo(s). Os projetos de extensão uni-
versitária tiveram papel imprescindível para mudanças 
de paradigmas, inclusive pautando, a partir de 1997, o 
fortalecimento de escritórios modelos de AU – EMAUs 
– já existentes e incentivando a criação de novos através 
da divulgação, no primeiro Seminário Nacional de Es-
critórios Modelos de Arquitetura e Urbanismo, de um 
documento precursor no tema redigido para essa finali-
dade, chamado POEMA136.  

Nesse mesmo contexto espaço-temporal em que se 
fortalecia o projeto neoliberal em curso desde a eleição, 
em 1990, de Fernando Collor de Mello para o Execu-
tivo Federal, se configurava a penetração importante 
de uma ética voltada para questões sociais nas esferas 
educacionais do ensino superior, até por conta da pro-
ximidade da virada do milênio e do que isso significava 
em termos de ações efetivas, de caráteres mais regio-
nais, para o atendimento de demandas socioculturais e 
ecológicas consideradas inadiáveis naquele período. As 

bases para novos pensares a AU e o papel de arquitetos 
e urbanistas nas sociedades contemporâneas estavam 
lançadas, disparando transformações também no ensino 
para além daquelas que o tomavam como mercadoria.

A substituição, em 1994, da Resolução no. 3 de 1969 
pela Portaria do Ministério da Educação no. 1770, que 
instituiu as Diretrizes Curriculares e o Conteúdo Mí-
nimo dos cursos de graduação em AU, possibilitou a 
inserção nos currículos de componentes tais como Téc-
nicas Retrospectivas, Planejamento Urbano e Regional, 
Conforto Ambiental, Estudos Sociais e Ambientais, den-
tre outros (PORANGABA, 2019, p. 191-192). 

Isso não significou reformas curriculares imediatas 
em todos os cursos brasileiros, principalmente os pú-
blicos, pois foram necessárias paulatinas reorganizações 
institucionais, incluindo aí a abertura de concursos para 
a contratação de professores que assumissem as novas 
matérias e/ou adaptassem as que permaneceram. 

Com a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, em 2002, e a partir da atuação de seu Ministro 
da Educação, Fernando Haddad, os movimentos de 
democratização a partir da implementação de políticas 
públicas de inclusão e permanência no ensino de um 
modo geral e, também, no superior, não só viabilizaram 
a abertura daqueles concursos para instituições já exis-
tentes, como ampliaram consideravelmente esse núme-
ro com a criação de várias outras instituições. 

A implementação de ações afirmativas no âmbito das 
quais foi criado o programa de Reestruturação e Expan-
são das Universidades Federais – REUNI, em 2007, e a 
transformação, em 2009, do Exame Nacional do Ensino 
Médio – ENEM – em mecanismo para o ingresso no 
ensino superior possibilitaram transformações significa-

136 Disponível em: < http://anpur.
org.br/xviiienanpur/anaisadmin/capapdf.
php?reqid=940>. Acessado em 11 de ju-
lho de 2021.
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tivas nos perfis tanto de estudantes, quanto no de pro-
fessores nessas instituições. Nesse mesmo período, em 
muito foi incentivada a pesquisa, a extensão e a criação 
de laboratórios através da liberação às universidades 
públicas, pelo governo federal, de considerável monta 
de recursos que também financiou diversas modalida-
des de bolsas para estudantes e professores, bem como 
programas de intercâmbio, para ambos, no país e no 
exterior.  

Seguindo ainda na mesma direção de pensamento 
desenvolvida anteriormente para professores no âmbito 
do ensino, suas experiências pessoais, agora se configu-
rando a partir de vivências diretas ou contatos indiretos 
com as mais diversas realidades socioeconômicas se mis-
turando e compondo novas intensidades no âmbito das 
universidades, continuaram influenciando sobremaneira 
nos modos de estruturação de componentes curriculares 
e de projetos de pesquisa e de extensão, muitos destes 
se constituindo, a partir daí, como insurgências na hege-
monia de formações apenas modeladas pelo mercado, 
inclusive no que se refere à multiplicação de maneiras 
de aproximação da academia de determinados territó-
rios e grupos minorizados e invisibilizados que, então, 
penetraram com potência os muros das universidades. 

Especialmente os projetos de extensão promoveram 
aproximações, articulações e a produção de conheci-
mentos recíprocos muito potentes entre as estruturas 
sociais desses territórios e universidades, o que também 
colaborou para a busca de caminhos possíveis para que 
suas vozes e gestos – tanto os das comunidades quanto 
os dos próprios estudantes – pudessem começar a ser 
ouvidos, vistos e sentidos quando disparados por eles 
próprios. Esse, para mim, se configurou como processo 
de diluição da institucionalidade hegemônica desman-

chando de dentro para fora, a partir de movimentos po-
líticos, éticos e estéticos de luta e transformações que 
continuam fortes, apesar de toda resistência contrária 
promovida por saberes e poderes dominantes.    

Por contágio, essas novas presenças afetaram tam-
bém corporeamente – no nível do sentir-pensar-agir – os 
professores que já atuavam na docência anteriormente 
a 2007, fazendo neles reverberar abalos cognitivos e, a 
partir destes, mesmo que ainda pouco intensos, o (re)ar-
ranjo de novas correlações de forças para lidarem com 
tudo aquilo137. Esse contexto, inclusive, incentivou vá-
rios desses professores – apesar de ainda significar uma 
parcela bem pequena no contingente docente oriunda 
de bacharelados – a buscarem algum tipo de saber e/ou 
formação pedagógica no sentido de conhecerem possi-
bilidades em paralelo aos métodos ainda dominantes e 
por eles praticados.

As ressonâncias desses movimentos, apesar de todo 
o esforço contrário dos governos que assumiram a pre-
sidência do país a partir de 2016, continuam numa boa 
parte das universidades públicas em 2021, mesmo que 
não apoiadas por alguns de seus reitores. Bastante mo-
vimentos de luta e resistência a tentativas de desmantelo 
estão ainda emergindo desses contextos e, vale ressaltar, 
com bastante relevância. 

Muitos professores de AU, em qualquer um desses 
momentos abordados, se destacaram e se destacam por 
seu envolvimento ativo e engajado – ou seja, incorpora-
do, pois assumem poeticamente (no sentido da poiesis) 
esses sentir-pensar-agir138 como modo mesmo de viver 
cotidianamente – com questões socioculturais, políticas, 
ecológicas e, destaco aqui porque diretamente relacio-
nado com o que interessa à tese-teia, também de aten-

137 Apesar das inúmeras ações que 
possibilitaram o acesso e a permanência 
de grupos historicamente minorizados no 
ensino posterior, infelizmente não foram 
efetivados, apesar de incentivados pelo 
Governo federal, programas de capacita-
ção/formação docente a fim de que pudes-
sem se adaptar a essas novas condições de 
inclusão e diversidade promovidas pelo 
REUNI (ver página 103).

138 Enquanto “sentir-pensar” inte-
grados e associados a outros impulsos bá-
sicos, tais como “persistir, interagir, atuar, 
comunicar etc” (TORRE, 2018, p. 57) (ver 
Elucidário, página 384).
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ção cognitiva a corpos que, ex-postos e dispostos, se põem a imbricar 
e aprender no e com o(s) mundo(s) a partir de experiências sensíveis. 

São movimentos que compuseram e compõem sua práxis os possi-
bilitando, mesmo que ainda não podendo contar com formação peda-
gógica específica, assumirem compromissos éticos das mais variadas 
matizes, inclusive a de se aproximarem, mesmo que empiricamente, de 
saberes do campo da Pedagogia para exercerem com mais responsabi-
lidade a profissão docente.

Ainda assim, professores que estiveram e estão nesse lugar outro 
do ensino-aprendizagem da AU, através do que percebem, expressam 
e fazem cotidianamente, denunciam aquela permanência hegemônica 
de certos hábitos, dentre os quais alguns que apontei anteriormente. 
Escolhi aqui destacar – até como homenagem a todos os outros que o 
fazem cotidianamente e que não são tão conhecidos como os que cita-
rei a seguir, mas merecem o mesmo reconhecimento –, dois posiciona-
mentos bastante recentes. Um desses é o do arquiteto Fernando Freitas 
Fuão, professor da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul – FAU/UFRGS. Apesar de extenso, é importante 
transcrever parte do texto que desenvolveu para a participação em um 
evento em 2017, pois fala da permanência de práticas tradicionais de 
ensino, apesar da emergência de inúmeros movimentos de resistência 
ao status quo. Diz ele:

Compreendi que estávamos literalmente afastados da realidade 
extramuros da Universidade, que nossos currículos e conteúdos 
ainda seguem anacrônicos, parece que nada mudou desde os 
anos 70, quando entrei dentro da faculdade, nossas reclamações 
eram as mesmas de hoje. Observei que os currículos, de alguma 
forma, estão voltados sempre aos segmentos mais privilegiados 
da arquitetura, e que estamos afastados da grande maioria da 
população e da miserabilidade que acompanha as extensas pe-
riferias.

Hoje os modelos e metodologias de projeto que empregamos 
seguem inadequados para resolver os problemas sociais ligados 

a habitação e temas afim como: albergues, casas de passagem, 
restaurantes populares, galpões de reciclagem e etc.; estamos 
hoje totalmente despreparados para lidar com essas realidades 
‘lá fora’, assim como para formar novos arquitetos.

Por exemplo, dentro da minha faculdade não tinha, e ainda não 
tem, em nenhum semestre nenhum projeto que se dedique ao 
tema da habitação de interesse social, ou mesmo a uma apro-
ximação aos moradores de rua; vejo pouquíssimos colegas com 
potencial para trabalhar com essas temáticas, são raros os profes-
sores que conhecem um pouco dessas realidades, que se aventu-
ram nessas temáticas, são raros os professores que frequentavam 
vilas e favelas, que conversam e convivem com essas pessoas. 
Mas alguns dos novos estudantes estão interessados nos temas 
sociais.

Temos hoje um corpo docente capacitado de mestres e doutores, 
mas em sua boa parte incapacitados para atuarem nessas áreas 
e temas, e talvez seja por isso que alguns evitam se aproximar a 
essas realidades. É mais seguro e confortável repetir sempre as 
mesmas temática, os mesmos programas, semestres a semestres, 
ano a ano. Me dei conta do descompasso do tempo da Universi-
dade e da sociedade, o tempo da Universidade é muito lento em 
comparação as urgências lá fora. 

Ressalto a questão do tempo da Universidade porque quando se 
esta dentro de uma Universidade pública existe um compromisso 
dessa Universidade com a sociedade. As Universidades privadas 
não têm esse compromisso.  E por isso hoje a tentativa de privati-
zar as Universidades públicas para libertá-las desse compromisso 
ético. E nesse momento não posso deixar de denunciar o papel 
da Universidade publica, onde os recursos são oriundos de todos 
os setores, e principalmente dos assalariados, e também daqueles 
que estão na base da base da miséria -que sustentam sem saber 
com suas vidas- a dita Universidade pública.

Sabemos que a grande maioria dos estudantes ingressos nas Uni-
versidades públicas ainda são oriundos da classe media e até alta, 
e quando se formam vão trabalhar justamente para as classes ou 
instituições particulares que possam pagar seus serviços, corro-
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borando com seus projetos para perpetuação do modo de vida 
e produção vigente, ignorando totalmente que o conhecimento 
que adquiriram deveria retornar de alguma forma as populações 
que mais necessitam (FUÃO, 2017).

Outros dois nomes que despontam nesse cenário de problematização 
do ensino-aprendizagem de AU são os dos arquitetos Andrea Moassab 
e Leo Name, a primeira, professora do curso de AU da Universidade 
Federal da Integração Latino-Americana – CAU/UNILA – e o segundo, 
recentemente integrado à FAU/UFBA vindo também da UNILA. 

Na seção “Apresentação” do livro que organizaram e lançaram 
em 2020 – Por um ensino insurgente em Arquitetura e Urbanismo –, 
ambos questionam as bases epistemológicas referenciais do ensino de 
AU no Brasil que, homogeneamente, valorizam produções europeias 
e norte-americanas, privilegiando ainda o masculino, o branco, o hete-
ronormativo, o burguês e o urbano (MOASSAB; NAME, 2020, p. 13). 
A essa valorização e privilégio chamam de “colonialidade do saber”, 
dispositivo que auxilia na perpetuação de projetos “coloniais/imperiais/
patriarcais do mundo” (MOASSAB; NAME, 2020, p. 13) e afastam das 
discriminadas realidades latino-americana e africana a atenção que seria 
fundamental para se entender o constructo de muitos de nossos proble-
mas sociopolíticos e econômicos brasileiros atuais.   

Segundo eles,

As escolas mais tradicionais também naturalizam a formação de 
um/a profissional de arquitetura e urbanismo voltado/a para o 
mercado – sem necessariamente questionar as demandas que 
este mercado exige da área. Pouco se debate sobre a respon-
sabilidade social que tal profissional deveria ter com os espaços 
onde intervém, como é o caso da cadeia produtiva da construção 
civil – e, sobretudo, a exploração do trabalho nos canteiros de 
obras. Como outros campos de saber, o ensino de arquitetura e 
urbanismo também naturaliza a sociedade liberal ocidental como 
“a mais avançada e normal”, consequentemente também natu-

ralizando relações coloniais/imperiais/patriarcais de poder entre 
lugares, grupos sociais e corpos.

Quais as consequências, então, de uma formação que distancia 
o/a futuro/a arquiteto/a e urbanista de práticas que ou jamais se-
rão parte de seu repertório ou serão deliberadamente desvalori-
zadas enquanto tal? E que, também, não prepara de fato para um 
diálogo profícuo entre crítica e prática projetiva, colocando-o/a 
permanentemente em uma condição subalterna e passiva? (MO-
ASSAB; NAME, 2020, p. 15)

Ainda nessa direção, destacam também os modelos repetíveis de do-
centes que alimentam as engrenagens do ensino-aprendizagem – atra-
vessadas pelas práticas cognitivista-academicista (onde estão as posturas 
transmissional-conteudistas), tecnicista-instrumentalista e modernista, no 
caso específico da AU – mirando a modelação de indivíduos-estudantes 
para o que fará com eles o mercado de trabalho depois de graduados: 

Trata-se de situações que parcialmente se explicam no contex-
to da sala de aula: por um lado, porque há fraco diálogo entre 
as disciplinas de prática projetiva com as demais, sobretudo as 
de crítica e história, que poderiam lhe dar embasamento, mas 
que, muitas vezes, permanecem exiladas na matriz curricular. 
Por outro lado, porque também é raro que alunas e alunos de 
graduação sejam encorajados/as a formulações de problemas a 
partir de uma análise crítica dos espaços onde vivem, estudam e 
convivem.

Assim, como posteriormente fará o mercado com o/a egresso/a, 
há quantidade expressiva de docentes que traz para suas classes 
um problema formulado por si e a priori – seja ele mais con-
ceitual-analítico ou exigente de propostas em forma de projeto, 
exigindo a criatividade e a inspiração como respostas. Por uma 
parte, discentes estão sempre apenas respondendo a demandas, 
já que os limites da autoridade de quem fala e sobre o que fala 
são claramente definidos; por outra parte, a solução, plástica e 
estética, com base num gênio artístico que resolve forma e função 
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no exercício do projeto, do croqui e do desenho 
técnico, ainda parece ser elemento valorizado 
na identidade profissional. Dito mais enfatica-
mente: as faculdades de arquitetura e urbanismo 
tendem a um exercício de poder que toma o 
alunado como o Outro a quem se deve ensinar, 
fazer evoluir e progredir passivamente, conver-
tendo alunas e alunos ainda “primitivos/as” em 
“avançados/as” arquitetos/as e urbanistas porque 
possivelmente “geniais”. (MOASSAB; NAME, 
2020, p. 16).

Passando também pelo tensionamento da quase inex-
pressiva presença de referências da arquitetura indígena 
e das relações que ligam o feminino aos espaços, Moas-
sab e Name concluem suas reflexões criticando ainda a 
educação padronizada e em série que, por atender aos 
interesses do mercado, se coloca resistente a processos 
pedagógicos que pretendem desvios desse status quo 
dominante.

Colocando em consonância (1) as preocupações de 
Moassab e Name, em seu caráter mais amplo e convo-
catório, relativas à mobilização de cursos e faculdades 
de AU pelo compromisso de um ensino(-aprendizagem) 
descolonizado; e (2) as considerações de Fernando Fuão 
quanto a ainda predominância de escolhas individuais 
dos professores do que levar para as salas de aula e de 
como fazê-lo, entendo ser potentes as direções que abri 
no início desse texto ao narrar minha experiência como 
estudante de graduação. 

Me parece que o que não é difícil ocorrer no âmbito 
de nossos cursos e faculdades de AU brasileiros é a per-
petuação da nociva tradição que mantém, dentre outras, 
as cisões, as lógicas dualistas, os determinismos, os ob-

jetivismos, os reducionismos e os reprodutivismos que 
dificultam movimentos de integração (inclusive com 
o meio), compartilhamentos e transversalidades entre 
componentes curriculares, professores, estudantes e gru-
pos sociais. Perpetuação que insiste porque resultante 
de interferências daqueles a quem não interessa que se 
ampliem o estabelecimento e as articulações – que são 
alcançadas por uma considerável parcela de subjetivi-
dades envolvidas com a educação no Brasil – de redes 
(malhas/teias) de comunicação, compartilhamentos e co-
laborações que facilitariam ainda mais, dentre outros, a 
própria difusão do conhecimento. 

Sobre Planos Político-Pedagógicos – PPPs –, é pos-
sível que muitos professores até participem de suas 
construções intentando, por exemplo, a efetivação de 
exercícios integrativos e transversais, de descolonização, 
emancipação e autonomia englobando complexamente 
a proposta de atividades curriculares e extracurriculares 
planejadas. Mas também é possível que, além de des-
conhecimentos e/ou mesmo, negligências, para com a 
necessidade de produções subjetivas outras disparando 
(re)ações nesse sentido, também pesem contra tais situ-
ações o fato de que estamos ancorados num sistema e a 
ideologias a ele ligadas dos quais é muito difícil desviar, 
o que contribui para resistências a mudanças. 

Digo isso sem querer fazer juízo de valor sobre os 
métodos pedagógicos e os comportamentos adotados 
por cada professor, pois tanto aqueles ligados às velhas 
práticas da recognição quanto os que seguem pela in-
ventividade, acabam ficando na mesma posição, seja de 
maneira passiva ou compelida, de decidirem o que levar 
para as aulas e o que fazer com isso, já que movimentos 
coletivos, mesmo que incentivados por PPPs, acabam 
sendo, muitas vezes, superpostos pela manutenção do 
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status quo, pois mudar, transformar, é algo complexo 
por diversos motivos que variam subjetivamente e no 
espaço-tempo. 

Como destaquei anteriormente, é viável a ocorrên-
cia de transformações subjetivas por contágio: se assim 
não fosse, por que narrar aqui experiências e deixá-las 
como pontas soltas, como cantos para reverberarem em 
outros corpos? Mas uma das possibilidades que enten-
do ser muito potente, contribuindo para transformações 
mais velozes (assim como são aceleradas as mazelas de 
nosso século XXI) e carregadas de sentidos, passa por 
conseguirmos nos capacitar adequadamente, por nos 
abrirmos a e nas experiências e por impulsionarmos sen-
tir-pensar-agir sensíveis e éticos a partir de relações intra 
e interpessoais. Mesmo que estes possam parecer mo-
vimentos singulares, se dão em prol daqueles coletivos 
que, no âmbito acadêmico, possam promover mais e 
melhores aproximações de suas demandas e interesses, 
assim como dos de outros, e abrir caminhos, através dos 
agenciamentos que ocorrerem, múltiplas possibilidades 
de atendimento àqueles. 

Há uma grande diferença entre, por um lado, consi-
derar que dessa coletividade também faz parte o mer-
cado e, por outro, eleger apenas essa porção mercado 
como direção única a controlar e disciplinar as forma-
ções de docentes de AU e de arquitetos e urbanistas. 
Sobre estes últimos, aqui também está a diferença em se 
considerar arquitetos e urbanistas como apenas aqueles 
que se dedicam a fazer projetos de AU e aqueles que 
atuam, seja de que modo for, para melhorar as condi-
ções de habitabilidade dos espaços para quaisquer seres 
vivos.

Nesse contexto, inclusive anteriormente à seção Ten-
sionamentos que se segue, considero relevantes algumas 

questões que problematizam a própria pertinência da 
profissão arquiteto e urbanista nesse lugar privilegiado 
de “criador de projetos”: 

• o que significa ser arquiteto e urbanista num sé-
culo XXI em que muito se destacam as práticas de 
autoconstrução? 

• que tipos te projetos e que tipos de processos 
de projetos estariam consonantes com as demandas 
e necessidades das estruturas sociais do século XXI, 
por exemplo, para países com o nível de desigualda-
des que possui o Brasil? 

• em relação ao ensino-aprendizagem da AU, que 
lugar estaria ocupando o componente curricular de 
projeto no âmbito dos demais saberes importantes 
para formações profissionais pautadas na ética e em 
compromissos políticos, sociais e ecológicos? 

• enquanto profissionais que se formam para “de-
senvolver projetos” sob a perspectiva da técnica e 
da criatividade (não estou considerando aqui per-
cepções e sensações), estariam arquitetos e urbanis-
tas correndo o risco que o economista inglês Daniel 
Susskind vem apontando para várias profissões139, de 
serem paulatinamente substituídos por máquinas no 
bojo do capitalismo cognitivo?    

As últimas considerações que comporão esta seção 

139 Na entrevista “A tecnologia não 
destrói profissões inteiras, o que ela faz é 
mudar tarefas” que o economista Daniel 
Susskind (2018) concedeu ao jornalista 
Silio Boccanera em 2018, este último faz 
uma afirmação sobre a AU que não foi con-
testada pelo primeiro. Ladislau Dowbor 
(2020) fala dessa mesma questão sobre a 
AU trazendo como referência o livro “O 
Futuro das Profissões: como a tecnologia 
transformará o trabalho dos especialistas 
humanos” de Daniel e Richard Susskind, o 
que me leva a crer que a origem dessa afir-
mação de Boccanera seja a mesma. O tre-
cho da entrevista está transcrito a seguir, 
tendo as iniciais dos nomes dos envolvidos 
grafadas por mim em negrito: DS: “(...) 
Acho que a maior dúvida é o que vai acon-
tecer quando as máquinas forem capazes 
de fazer o trabalho que as pessoas dessas 
redes fazem, o que vai acontecer quando 
algumas tarefas que elas se reúnem on-line 
para fazer possam ser feitas sem pessoas. 
Acho que esse é o desafio.” SB: “Isso está 
acontecendo na arquitetura.”. DS: “Há sis-
temas e máquinas que compõem música. 
Participei de uma mesa-redonda com um 
professor de criatividade computacional, 
uma disciplina que tenta projetar sistemas 
que fazem coisas que exigiriam a criati-
vidade de um ser humano. Então a ideia 
de que certas tarefas estarão eternamente 
fora de alcance está sendo desafiada.”
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da tese-teia, na verdade, correspondem a um desejo 
em relação àquele meu professor de PA 5: gostaria que 
esses cantos que aqui ressoaram reverberassem, em al-
gum tempo, em sua teia, principalmente porque agora 
entendo que seus sentir-pensar-agir em muito vieram 
das condições estruturais, de saberes e poderes, que o 
formaram. Acreditando que sempre é tempo para nos 
constituirmos outros, seria bom que ele tivesse a chance 
de ouvi-los....

Tensionamentos
 
As questões que emergiram com mais potência das 

ressonâncias desta experiência foram:

1. Sobre a qualidade das relações estabelecidas en-
tre professores e estudantes no âmbito dos cursos de 
AU, até que ponto comportamentos de ambos têm 
sido disparadores para desvigores (enquanto sofri-
mentos e adoecimentos)?

2. Que maneiras nos seriam possíveis, dadas as já tão 
conhecidas dificuldades para a realização de conver-
sações, de compartilhamentos e de cooperações co-
letivas promoverem movimentos de transversalidade 
nos cursos de AU, tanto no registro dos componentes 
curriculares quanto no das socializações humanas?

3. Diante de realidades como a do Ateliê Didático, 
oferecido periodicamente por professoras da FACE-

D-UFBA para a capacitação de outros professores 
de outros cursos visando melhorar sua formação nos 
saberes didático-pedagógicos, que movimentos pode-
riam ser feitos em instituições públicas e privadas de 
ensino, enquanto política de formação e melhoria da 
qualidade das aprendizagens, em direção à adoção/
criação de movimentos similares? 

4.  Como estaria a incidência, nos cursos de AU de 
nossa década, de componentes de projeto de AU – 
estando eles configurados no formato de ateliês ou 
não – quanto à caracterização elaborada pelo profes-
sor Jean Maitrejean (CARSALADE, 1997, p. 125): 
momentos escritório (“seria uma imitação de um es-
critório de arquitetura, com o professor fazendo as 
vezes de cliente e o aluno de pretenso profissional”)? 
Momentos comício (“seria aquele onde o projeto 
não era mais importante, mas o discurso sobre ele, 
especificamente nos seus antecedentes conceituais li-
gados à sociologia e à política”)? Quais construções 
desviantes destes modelos seriam desvio deste status 
quo e potências para paradigmas outros, incluindo aí 
os didático-pedagógicos? 

5. Como promover ações coletivas de construção de 
PPPs e ampliação das possibilidades para o desenvol-
vimento de TCCs que possam promover descoloni-
zações de pensamentos e mantenham seus objetivos 
quando colocados em prática no cotidiano de profes-
sores e estudantes de AU nos cursos de graduação?



  
  

 14
4 

 P
ar

te
 II

 -
 a

be
rt

ur
a 

es
té

tI
ca

2.2.1.4. Fio-pista 4

Narrativa da experiência Viagem de Estudos

Em março de 2015, juntamente com dois professores 
da FAU/UFJF – Ricardo Lopes e Ana Barbosa –, pen-
samos em uma atividade que acabou se configurando, 
para mim, potentes novas correlações de forças140. Esta 
atividade multidisciplinar foi pensada no âmbito da Se-
mana de Arquitetura e Urbanismo – SAU – e foi chama-
da de “Viagem de Estudos - croquis urbanos: registro da 
experiência de percepção das cidades através do cader-
no de viagem”141. 

Participaram, além de nós três, dezenove estudan-
tes de diversos períodos do curso. Configurou-se como 
uma semana longe da UFJF, acontecimento que, pau-
latinamente, foi naturalmente diminuindo a alucinante 
velocidade que nos acometia no cotidiano da faculdade. 
Fomos lançados – e nos lançamos – em outros espaços 
e em outros tempos. 

Em um micro-ônibus, o grupo partiu de Juiz de Fora 
no dia 23 de março de 2015, retornando no dia 27 dos 
mesmos mês e ano. As cidades mineiras que compuse-
ram o roteiro foram Ouro Branco (Capela de Sant´Ana/ 
Fazenda Pé do Morro); Catas Altas; Santa Bárbara (San-
tuário do Caraça); Belo Horizonte (bairro da Lagoinha); 
e Congonhas do Campo (Santuário de Bom Jesus de 
Matosinhos). 

Na época, com base no que ainda era o projeto de 
tese de doutorado do professor Ricardo Lopes, monta-
mos um texto que foi utilizado para apresentar a propos-

ta da viagem tanto para a comunidade da FAU, como 
também para possibilitar a viabilização do que cabia à 
direção da unidade organizar e arcar financeiramente. 
Sinteticamente, este texto dizia que a viagem tinha

(...) como propósito apresentar aos estudantes 
uma forma alternativa, e lúdica, de conhecer 
e interpretar a Arquitetura e o Urbanismo, nas 
suas mais diversas dimensões e significados, a 
partir de uma imersão nos locais visitados. 

A intenção era que, através da exploração dos 
sentidos – partimos, na época, da classificação 
tradicional de cinco sentidos: visão, audição, 
tato, olfato, paladar - e vivenciando plenamen-
te esses locais, os estudantes pudessem ter uma 
compreensão mais ampla da profissão que esco-
lheram sem as limitações – e por que não men-
cionar, também, as segregações – que as salas 
de aula acabam por promover entre o futuro 
Arquiteto e Urbanista e as cidades (seus habi-
tantes humanos e não humanos e coisas). Espo-
radicamente, eram realizadas, pelos professores, 
explanações sobre história da arquitetura, do 
urbanismo, das artes e da preservação do patri-
mônio histórico-cultural, mas o mais marcante 
e fundamental foram as conversas, conduzidas 
por pessoas das próprias comunidades, com o 
grupo. (OLENDER, 2015, s.p.). 

 
 Esta viagem nos permitiu vivermos realidades que 

não eram as nossas, mas de outros em seus lugares de 
fala, contextos que muito me fizeram pensar nos traba-
lhos que havia feito até 2010142 em que ficava imersa em 
outros mundos, convivendo com muitas gentes e lugares 
diferentes, aprendendo coisas, ouvindo... 

140 Ou, como diria Deleuze, dester-
ritorializações e reterritorializações.

141 O termo "viagem de estudos" 
foi dado em homenagem às viagens reali-
zadas, na década de 1920, por estudantes 
de Arquitetura, viagens estas realizadas 
pela Escola Politécnica de São Paulo e pela 
Sociedade Brasileira de Belas Artes do Rio 
de Janeiro. O projeto “Croquis Urbanos” 
foi criado e continua sendo desenvolvido 
pelo prof. Ricardo Lopes junto à Facul-
dade de Arquitetura da Universidade 
Federal de Juiz de Fora. Foi incorporado 
na citada “viagem de estudos” o desenho, 
dentre outros, como principal dispositivo 
que permitiu aos alunos exprimirem suas 
percepções e sensações.  A base para as 
justificativas teóricas do projeto “viagem 
de estudos” tomou como base, para gran-
de parte de seu texto, o projeto de tese do 
professor Ricardo Lopes que, posterior-
mente, utiliza a viagem para análises em 
sua tese de doutorado propriamente dita 
(LOPES, 2017, p. 193-200).

142 Antes de ingressar, como pro-
fessora, em uma instituição pública de 
ensino.
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Como possibilidade de apuro das capacidades sen-
soriais e sentimentais dos membros do grupo a partir 
do estímulo à dimensão sensível, o professor Ricardo 
coordenou exercícios de desenhos de observação que 
cada estudante pôde desenvolver em cadernos pessoais. 
Como conta Lopes (2017, p. 193-194), 

O roteiro da viagem foi planejado com foco na 
realização de atividades in situ, enfatizando a 
prática do desenho de observação com o uso de 
técnicas úmidas, como aquarelas e aguadas de 
nanquim. O caderno foi desenvolvido no forma-
to paisagem, o que permitiu a descrição de uma 
perspectiva panorâmica do lugar apreendido, 
sugerindo um olhar em movimento. Em cada 
parada os alunos realizavam seus registros em 
um tempo determinado, o suficiente para que 
as respostas fisiológicas dos receptores sensoriais 
aflorassem e, assim, cada um pudesse registrar 
estes estímulos.

Os alunos anotavam nos cadernos as suas per-
cepções, com total liberdade de expressão, uti-
lizando não somente grafismos, mas também 
relatos textuais que descrevia, os sentidos táteis.

Eu e meus colegas preparamos algumas conversas 
com os estudantes que eram realizadas durante o dia 
e também à noite, quando fazíamos um apanhado das 
aventuras diurnas em atravessamentos com a AU. Tudo 
bem informal, horizontal, contagiante. Visitamos alguns 
lugares icônicos – como a Capela de Santana do Pé 
do Morro, projeto do arquiteto mineiro Éolo Maia, em 
Ouro Branco, e as obras de restauro artístico e arquite-
tônico da Capela Sagrado Coração de Jesus, em Catas 

Altas. Mas a experiência na Matriz de Nossa Senhora da 
Conceição, também nessa última cidade, e no Santuário 
do Caraça, em Santa Bárbara, talvez tenham se configu-
rado como os pontos mais marcantes da viagem. 

O primeiro, porque em seu interior fizemos uma ati-
vidade de atiçamento dos sentidos em que alguns estu-
dantes vendados exploravam perceptiva e sensivelmente 
os materiais enquanto narravam suas experiências para 
colegas, que faziam anotações. O segundo, porque a his-
tória, a paisagem, as construções, as matas, as trilhas de 
caminhada, as flores, os lobos guará, enfim, a atmosfera 
daquele lugar, que não contava com sinal de internet, 
nos engoliu ao ponto de nos prender voluntariamente 
por mais um dia, nos fazendo alterar o planejamento 
inicial.

Para vários daqueles estudantes, esta foi a primei-
ra oportunidade que, com tempo suficiente para que 
fizessem experiências lúdicas143, pudessem conhecer 
corpórea e sensivelmente modos de apropriação e uso 
dos espaços pelos vários grupos sociais com os quais se 
agenciaram. 

Gelamo (2009, p. 94) coloca em patamares diferentes 
o que chamei, a partir de Simons e Masschelein (2017c, 
p. 57) de “performances” (ver página 101) e as expe-
riências (experiências-acontecimentos) propriamente 
ditas. Para tanto, ele diferencia aprender de saber. O 
primeiro – que Deleuze (1988, p. 271) articula como o 
“intermediário entre não-saber e saber, a passagem viva 
de um ao outro” e como “o nome que convém aos atos 
subjetivos operados face à objetividade do problema” 
(DELEUZE, 1988, p. 269) – está diretamente ligado à 
afecção de signos, conferindo sentido àquilo que se 
pensa para e sobre os problemas. Pressupõe o desen-

143 Porque bem diferente destas 
visitas técnicas que costumam prever ida 
e volta para o mesmo dia ou, se contando 
com mais dias, se transvestirem de excur-
são, verdadeiras “performances”.
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volvimento de habilidades pela experienciação, pelo exercício prático 
constante e, de acordo com Ingold (2010, p. 18), pela consonância que 
o praticante habilidoso tem com o ambiente, respondendo contínua 
e fluentemente às suas perturbações, “porque ele olha, ouve e sente, 
mesmo quando trabalha”. O saber, por outro lado, está voltado para 
a “posse de uma regra ou de um método que define as soluções em 
razão dos problemas dados” (GELAMO, 2009, p. 94), o que conduz 
normalmente a pensamentos lógicos: conhecer métodos e narrativas so-
bre saberes didáticos não é garantia de que virtualidades, afetividades, 
ações compartilhadas emerjam e possam potencializar relações e, com 
elas, aprendizagens. 

Para outra autora, a pedagoga Cristina d’Ávila (2014), ancorada pelo 
trabalho do filósofo João-Francisco Duarte Júnior, o conhecimento é 
parte do saber, correspondendo ao “primeiro modo de apropriação 
do saber” (d´ÁVILA, 2014, p. 97) envolvendo habilidades específicas 
para tanto (assim como o aprender de Gelamo). O saber, “fecundo, é 
aplicado em tarefas cotidianas, na resolução de diferentes problemas 
e, sobretudo, na compreensão do mundo. Torna-se saber quando é in-
corporado à vida, enfim. (...) O saber vem do radical latino sapere, que 
significa sabor.” (d´ÁVILA, 2014, p. 98).

Independente das compreensões de meus interlocutores sobre co-
nhecimento, aprender e saber, o fato é que as “performances”, comple-
mentando o que pensa a arquiteta e antropóloga Alessia de Biase (ver 
Elucidário, página 383), não são nada mais que acúmulos de informa-
ções, não sendo efetivas na constituição de saberes e no aprimoramento 
de habilidades. Definitivamente, não exercitamos performances duran-
te a viagem de estudos: 

Ainda que a vontade de possuir o conhecimento dos fatos em si 
mesmos esteja continuamente presente, o desejo de fazer uma 
experiência, de narrar e de ouvir aquilo que se experiencia di-
lui-se na alucinação de um ritmo de fatos em que eles não se 
constituem como experiências-acontecimento. (GELAMO, 2009, 
p. 126).      

Até nosso veículo parar na última cidade prevista no roteiro, Congo-
nhas do Campo, para além dos lamentos “não acredito que já acabou!” 
que os estudantes repetiam, eu e meus colegas professores não tínha-
mos a dimensão do que aquela experiência havia significado para eles, 
ou melhor, para nós. Ao entardecer, sentados na escadaria que conduz 
à igreja do Santuário de Bom Jesus do Matosinhos, aqueles de nós que 
se sentiram à vontade, expuseram oralmente suas impressões sobre os 
acontecimentos que viveram naqueles dias.

Foram narrativas muito intensas, carregadas de emoções e sentimen-
tos, de confissões sobre transformações pessoais e, mesmo, profissionais 
– em relação a sentidos outros que passaram a atribuir à profissão arqui-
teto e urbanista – que se fortaleceram durante este período, a partir das 
experiências que fizeram. Alguns depoimentos explicitaram ampliações 
no entendimento da AU para além de espaço construído. Neles, ressal-
taram o quanto a atenção (consciente) subsidiando seus movimentos 
naqueles lugares foi fundamental para que, molecularmente, pudessem 
senti-los como habitações – que mudam constantemente em função dos 
seres que os habitam e, no mesmo passo, os modifica – e não somente 
como materialidades, entendimento bastante sustentado como predo-
minante.  

Estas narrativas me fizeram pensar no que o professor Mario Men-
donça de Oliveira (PPG-AU/UFBA) disse, certa vez, em uma de suas 
conferências proferidas em Salvador, em 2003: o arquiteto precisa re-
tomar o contato com canteiros de obra, “tirar suas calças brancas” (ou 
seja, “descer de seu pedestal”). Esta metáfora, que entendi ser quase 
uma súplica, tomo emprestada para revelar uma de minhas impressões 
sobre esta viagem: subtraídos de nossas “calças brancas” e imbuídos da 
vontade de entendermos e participarmos dos lugares por onde passáva-
mos, os estudantes, e também nós, professores, fomos tirados de nossos 
cotidianos acadêmicos e lançados nos cotidianos de outros corpos, nas 
dinâmicas de outras realidades. 

Na medida em que o tempo passou e fomos fugindo de nossos ter-
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ritórios de conforto, nossas calças brancas, se ainda per-
maneciam vestidas, no mínimo, já se tingiam de mun-
do(s), de licores e vinhos de jabuticaba, de cavalos e 
cavaleiros, de paus-a-pique, de lobos Guará, de novos 
cheiros, sabores, texturas, sons e paisagens. Lá, me senti 
uma aranha atraída por tudo o que fazia vibrar minha 
teia. 

Tanto as imagens trazidas abaixo quanto as narrativas 
de alguns estudantes que as seguem compõem o que 
foi desenvolvido até aqui. No caso das narrativas, optei 
por manter os textos na íntegra para que os “cantos” 
(LARROSA, 2017, p. 10) daqueles estudantes pudessem 
ser ouvidos a partir de suas próprias vozes. 

Figura 8. Exercício de percepção com estudantes durante a “Viagem de estudos - 
Croquis Urbanos”: enquanto vendado, o estudante tateia os balaústres da mesa de 

comunhão da igreja e vai ditando para a colega as sensações que experimenta.

 

Local: Câmara Municipal – Catas Altas/ MG
Foto: Mônica Olender              Data: 2015

Figura 9. Desenho de uma/um estudante.

 

Local: comunidade do Morro da Água Quente e distrito sede do município 
de Catas Altas/ MG; Santuário do Caraça - Santa Bárbara/ MG.

Foto: Mônica Olender              Data: 2015
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Figura 10. Encontro dos estudantes com um grupo de cavaleiros 
em frente ao adro da Igreja Matriz de N. Sra. da Conceição.

Local: Catas Altas/ MG. 
Foto: Ana Barbosa                  Data: 2015

Figura 12. Estudantes conversando com uma moradora do bairro 
Lagoinha que os abordou na rua
.

Local: Bairro Lagoinha - Belo Horizonte/ MG 
Foto: Ana Barbosa                  Data: 2015

Figura 11. O grupo foi recebido no Santuário do Caraça por um 
guia que apresentou o lugar em dois momentos: dentro e fora da 
sala multiuso.  

Local: Santuário do Caraça - Santa Bárbara/ MG. 
Foto: Ana Barbosa                  Data: 2015
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Figura 13. Morador de Catas Altas conversando com Es estudantes 
sobre a preservação do patrimônio histórico-cultural no município   

Local: Câmara Municipal – Catas Altas/ MG
Foto: Mônica Olender              Data: 2015

Figura 14. Prof. Ricardo Lopes explicando técnicas de desenho 
para participantes do grupo da Viagem de Estudos e para estudan-
tes de uma escola que visitava o Santuário do Caraça 

Local: Santuário do Caraça – Santa Bárbara/ MG 
Foto: Ana Barbosa                  Data: 2015

Figura 15. Momento de conversa entre os participantes do grupo 
sobre as experiências vividas por eles em Catas Altas

Local: Catas Altas/ MG
Foto: Mônica Olender               Data: 2015
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Eu queria falar, assim, agradecer a todos pela opor-
tunidade de ter cinco dias de imersão na nossa profis-
são que a gente sabe que arquiteto geralmente é muito 
apaixonado, né, e, assim, ninguém tem paciência com 
a gente, né galera? Ninguém aguenta mais. Então, [...] 
poder passar cinco dias falando de arquitetura, curtindo 
tudo isso, [...] com todo mundo que é apaixonado igual 
a gente acho que valeu muito a pena porque é uma 
oportunidade incrível, porque muitas vezes a gente quer 
falar de arquitetura, a gente quer ser chata e a gente não 
pode. Não tem quem ouça a gente. E de noite a gente 
sempre discutindo, acho que todas as discussões que a 
gente teve, [...] também, foi [...] muito bom, foi muito 
construtivo. Então [...], acho que isso foi muito legal po-
der compartilhar essa paixão que é do grupo todo, [...] 
[...] igual a gente falou, pode não ser do patrimônio em 
si, mas,  [...] da arquitetura e do que ela conta. Então, 
[...] queria agradecer ao grupo por essa oportunidade de 
ter me deixado falar cinco dias sobre arquitetura. Ai, é 
muito bom!144     

[...] mas mais importante que a igreja, que ruínas, 
que as falas foram as pessoas e tudo o que essa viagem 
trouxe de bagagem prá gente porque, eu [...] cheguei 
da Alemanha eu tava muito desacreditada,  assim, [...] e 
essa viagem foi muito, reacendeu essa paixão pela arqui-
tetura, independente do patrimônio que também não é 
muito a área que eu pretendo seguir, mas a paixão pela 
arquitetura a gente vê em cada um de nós aqui e isso foi 
muito marcante prá mim.145 

É, eu nunca tinha ido a lugar nenhum, né? Fiquei as-
sim... Então, tudo foi muito maravilhoso, tudo foi muito 

lindo. E todos vocês e tudo o que todo mundo fez pela 
gente. Cada lugar que a gente foi teve uma pessoa que 
tava lá disposto a falar com a gente, a conversar, [...] a 
aprender e a ensinar coisas prá gente também e tudo 
o que todo mundo fez e cada coisinha que eu vi me 
marcou prá vida inteira porque foi a primeira vez que 
eu fiz muita coisa. Aí eu queria só falar uma frase aqui 
que eu fiz que é: “cada pedacinho de cada lugar que vi 
e passei fazem parte agora de cada pedacinho de mim”, 
porque, mesmo não entendendo nada de, de coisa ne-
nhuma [...], porque eu sou caloura e ainda venho de 
cidade pequena, [...] eu amei tudo. Não faço ideia do 
que eu quero fazer, do que eu vou fazer daqui a quatro 
anos, mas, eu sei que foi lindo, gente. Tudo. E eu quero 
agradecer porque cada um de vocês vai ficar na minha 
memória prá sempre porque vocês foram muito impor-
tantes e eu podia estar lá sozinha ou em qualquer lugar 
desses e não seria a mesma coisa. Como todo mundo 
já disse, as pessoas são a essência de cada lugar e vocês 
estavam em todos eles, [...] o Éder ou o, várias pessoas, 
né, várias pessoas que estavam lá, aquele que falou prá 
gente [...] lá na Serra do Caraça, mas vocês foram de-
mais gente. E, é isso. Brigada. [...].146   

144 Aluna α: depoimento [27 de 
março de 2015]. Congonhas do Campo. 
Arquivo digital. Viagem de estudos cro-
quis urbanos: registro da experiência de 
percepção das cidades através do caderno 
de viagem.

145 Aluna α: depoimento [27 de 
março de 2015]. Congonhas do Campo. 
Arquivo digital. Viagem de estudos cro-
quis urbanos: registro da experiência de 
percepção das cidades através do caderno 
de viagem.

146 Aluna α: depoimento [27 de 
março de 2015]. Congonhas do Campo. 
Arquivo digital. Viagem de estudos cro-
quis urbanos: registro da experiência de 
percepção das cidades através do caderno 
de viagem.
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Em 2018, já em processo de atravessamen-
to pelas referências estudadas para a constru-
ção da tese-teia, fiquei curiosa em saber se 
a experiência “viagem de estudos: croquis 
urbanos” ainda era intensidade para estu-
dantes que dela participaram. Me interessou, 
sobremaneira, conhecer as suas memórias e 
o que, a partir delas, ficou incorporado após 
três anos e meio de realizada a atividade. So-
licitei a alguns deles, então, que novamente 
elaborassem uma narrativa a respeito, sem 
nenhuma orientação ou direção que deves-
sem seguir, além daquela pretendida por eles 
próprios. São estes seus textos:   

(...)
A primeira coisa que me surpreendeu e 

que me fez pensar “Meu Deus que bom que 
eu vim” (porque não sei se vai se lembrar, 
mas eu decidi na última hora e não tinham 
mais vagas, comprei de uma pessoa que de-
sistiu) foi chegar a Ouro Branco e ver aquele 
projeto da igreja em ruínas, com todo aquele 
verde em volta, o lago... Acho que nunca ti-
nha visto um projeto do gênero ao vivo e ali 
enfim pude entender (eu acho) a integração 
do novo e do antigo com harmonia e com-
pletude.

Não me lembro mais a ordem cronológica 
das visitas às cidades, só me vem a cabeça 
as pessoas que conhecemos pelo caminho. 
Ao longo das visitas tivemos vários “tipos” de 
guias, cada um com sua sabedoria, alguns por 

meio dos estudos e outros pela vivência.
O mais marcante foi o moço que não me 

lembro o nome, que nos recebeu na prefei-
tura e que nos explicou o que planejava. Era 
lindo de ver o amor que ele tinha pela cida-
de, que superava para mim “os erros” que ele 
estava cometendo em relação a conceitos de 
conservação patrimonial que vimos na sala de 
aula. Era muito genuíno tudo que ele dizia e 
enquanto contava a história da cidade e das 
famílias havia um brilho nos olhos e um sorri-
so no rosto que dava gosto de ver. Surgiu em 
mim nesse momento um questionamento so-
bre os limites da importância do conhecimen-
to adquirido em sala de aula em detrimento 
da importância da vivencia e das raízes da 
sabedoria popular, acho que a resposta ideal 
e que é talvez óbvia, é que haja um equilíbrio, 
uma negociação, mas por muitas vezes não 
é o que vemos (isso em todas as áreas). Mas 
para isso ressalto a importância deste tipo 
de experiência, do contato desde quando se 
é aluno, com a realidade que é muito mais 
complexa e envolve vidas reais.

Também tivemos guias e profissionais 
“mais especializados”, além de nossos pro-
fessores que nos acompanhavam na viagem 
e que nos davam aulas e exercícios, tivemos 
contato com os profissionais que estavam cui-
dando, por exemplo, do restauro do altar de 
uma igreja, que foi outro momento que des-
taco como de fundamental importância para 
mim, ver o trabalho minucioso dos restaura-
dores, entrar na igreja com os andaimes e sen-

tir realmente a importância dos cuidados e da 
sabedoria técnica respeitando a e ajudando a 
manter a história viva.

Ao longo da viagem, seja dentro do ôni-
bus, nas paradas em restaurantes, em praças, 
sempre tínhamos conversas com os professo-
res.

Digo conversas porque eram mais que au-
las, era mais “de igual pra igual” o clima in-
formal da viagem e o clima harmônico inibia 
o medo de errar e a coragem de questionar.

Em uma das paradas tivemos outra experi-
ência muito marcante para mim, em uma igre-
ja fizemos uma “oficina dos sentidos” onde de 
olhos vendados priorizamos as outras formas 
de sentir o espaço, através do toque, dos chei-
ros, dos sons e até dos gostos.

Essa atividade foi tão marcante que mo-
tivou a mim e a outros participantes a nos 
especializarmos mais e propor uma atividade 
do mesmo gênero em Juiz de Fora, Minas Ge-
rais. A atividade foi realizada com crianças e 
idosos se transformou em um artigo que mais 
tarde foi apresentada no “Mestres e Conse-
lheiros” em Belo Horizonte.     

Acho que nunca fiquei tão hipnotizada por 
uma paisagem como por esta de (Catas Altas? 
Foto abaixo).

Era muito linda e trazia em si muitos senti-
mentos e assistir o trem passando pela monta-
nha era o momento de êxtase para os Minei-
ros ali presentes.

Realizamos uma atividade de croqui + des-
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crição do que se passava ao redor, que tentei transmitir 
em poesia. E chorei...

Encontrei esse poema um tempo depois e acho que 
ele explica meu sentimento enquanto admirava aquele 
“quadro vivo”: “Todo mineiro tem um trem de ferro 
apitando nas veias, uma montanha brilhando nos olhos 
e uma banda tocando nos ouvidos” (Jorge Fernando dos 
Santos). 

Chegar ao Caraça foi mais uma vez apaixonar-se, a 
energia ali era diferente, única.

A história do padre e do lobo, a beleza da convi-
vencia do ser humano com a natureza. A história, as 
ruínas, a igreja, a atmosfera... mais uma vez chorei sem 
entender o porquê.

Concluindo, a viagem “Croquis Urbanos” foi um di-
visor de águas em minha vida.

Mudou-me pessoalmente e profissionalmente.
Pude conhecer belezas que não conhecia em meu es-

tado o que intensificou meus sentimentos e meu orgulho 
em ser “Mineira”, me apaixonei por outros “Mineiros”, 
pela simplicidade das pessoas, pela gentileza, pela dis-
ponibilidade em contar suas historias e passar para nós 
um pouco de suas sabedorias e experiências.

Profissionalmente foi fundamental ver a aplicação 
das teorias vistas em sala de aula, ou não, por que a 
realidade é muito mais complexa e envolve vidas e sen-
timentos reais em confronto com interesse e poder.

Acredito que sair da caixa, do modelo tradicional e 
por vezes alienante de ensino e fazer do mundo uma 
sala de aula, é sem dúvidas a melhor maneira que o 
professor pode dispor para passar conhecimento de ma-
neira inclusiva, real e inesquecível.147

Em 2015, quando já estava no fim da graduação, tive 
a oportunidade de participar da viagem de estudos “cro-
quis urbanos’ (...).

Foi uma experiência transformadora, que deixou 
marcas no meu modo de perceber o mundo e na for-
ma de exercer a profissão de arquiteta. Consolidou em 
mim a compreensão de que arquitetura se faz a partir 
da experimentação do ambiente, sentindo seus cheiros, 
sons, texturas, cores e formas, e não dentro de uma sala 
fechada, olhando para a tela de um computador. Nós 
projetamos para um lugar no mundo, e a experiência 
do lugar é essencial num processo de concepção que se 
pretenda coerente e respeitoso para com o contexto que 
receberá nosso gesto de criação.

Infelizmente, esse contato ainda não é incentivado da 
maneira ou com a intensidade que deveria, na gradua-
ção, de modo que só no final do curso tive a oportunida-
de de imersão proporcionada pela viagem, que estimu-
lou nossos sentidos através de atividades de percepção 
e vivência plenas. Fomos incentivados a utilizar a excep-
cional ferramenta do croqui para registrar o processo, 
o que nos fez, de fato, olhar para o mundo e participar 
dele ativamente, carregando, ao fim, no caderno de via-
gens, um pouco de tudo que experimentamos. 

A cada vez que abro o caderno, a memória se ilumi-
na e me transporta novamente para cada lugar e sensa-
ção registradas, confirmando, sempre, que os sentidos 
são instrumentos formidáveis de trabalho e devem ser 
utilizados em conjunto com a consciência, no ser arqui-
teto e no projetar o mundo.148

147 Aluna α: narrativa [02 de janei-
ro de 2018]. Juiz de Fora. Arquivo digital. 
Viagem de estudos croquis urbanos: regis-
tro da experiência de percepção das cida-
des através do caderno de viagem.

148 Aluna α: narrativa [05 de se-
tembro de 2018]. Juiz de Fora. Arquivo di-
gital. Viagem de estudos croquis urbanos: 
registro da experiência de percepção das 
cidades através do caderno de viagem.
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A oportunidade de viajar por Minas Gerais e apreen-
der os espaços de uma outra maneira - discutindo com 
os demais colegas e desenhando as paisagens e sensa-
ções - surgiu num momento em que estava despertando 
em mim, ainda enquanto aluna, a vontade e, mais que 
isso, a necessidade de entender os lugares para além do 
que os olhos captavam. Minhas “andanças” mereciam 
uma nova forma de olhar, mas eu ainda não sabia como 
fazer essa mudança, mesmo tão necessária. Foi a partir 
desta viagem que algo aflorou e passou a fazer parte do 
meu cotidiano, permanecendo na maneira de interpre-
tar o que percebo e conseguir assimilar e organizar, de 
maneira mais clara, o turbilhão de informações que os 
locais por onde passo me presenteiam a cada segundo. 

O desenho se tornou uma ferramenta a mais de com-
preensão, e passei a enxergá-lo como um aliado e não 
mais como uma barreira. Perdi a vergonha de encontrar 
um lugar pra sentar, sacar um caderninho e um lápis e 
começar a esboçar. Quando me esqueço dos objetos 
de desenho, minha memória, automaticamente, capta 
os detalhes como se registrasse cada um deles para que, 
posteriormente, fossem ser passados para o papel. A 
atenção às pequenas coisas passou a fazer parte do dia a 
dia, o que me inspirou a admirar grupos que trabalham 
com croquis urbanos, e acabei por me juntar a um de-
les, um tempo depois da viagem de estudos, com mais 
segurança e nenhum pudor.

Poucas vezes voltei a olhar as fotos tiradas na viagem 
de estudos, mas em inúmeros momentos me peguei re-
vendo os croquis e os textos produzidos ao longo do 
percurso. Tenho a sensação de que, por ter passado 
mais tempo olhando para os lugares (para conseguir 
desenhá-los), eles permanecem muito mais vivos na me-
mória, assim como todas as outras paisagens que encon-

trei a partir de então e me permiti olhar atentamente 
antes de sacar o celular.149

Essa semana, durante uma aula do mestrado que es-
tou cursando, um professor explicava sua experiência 
em uma comunidade indígena. Ele, em sua posição de 
antropólogo, contratado para fazer um mapa da região, 
contada com a ajuda dos locais para a empreitada. Em 
dados momentos, o mapa não era preenchido pelos 
que estavam ali sob a afirmativa que aquela localidade 
referida era de conhecimento de um senhor “fulano” 
e, apenas após a chegada dele, poderiam preencher 
aquela parte do mapa. Quando, finalmente, senhor “fu-
lano” chegou na comunidade e foi integrar a atividade 
do mapa, meu professor percebeu que a forma como 
ele preenchia aquele papel não era com simples apon-
tamentos de locais, plantas e fronteiras. A construção 
daquele território por aquela comunidade era diferente, 
segundo meu professor: o lápis nas mãos do jovens da 
tribo, quando em contato com o papel iniciavam um 
movimento que despertava histórias do senhor “fulano”. 
O lápis se movimentava no grande papel, ao mesmo 
passo que as histórias iam sendo narradas às partir do 
cotidiano, a rua que morou a avó de um deles aparecia, 
logo ao lado do lugar que costumava ser assim e, hoje, 
é assado. Enfim, no meio desse caso contado pelo meu 
professor, me lembrei, subitamente, da viagem de estu-
dos. Como num rompante cheio de saudade, fui trans-
portada para Caras Altas, a ouvir o homem que ali nos 
recebeu há três anos atrás falar sobre a cidade em que 
nasceu, cresceu e que cativa avidamente dependendo 
todos cuidados possíveis a ela. Me lembrei do brilho 
nos seus olhos e senti a vibração do seu coração falando 
para nós tudo que sabia sobre seu patrimônio. Como as 

149 Aluna α: narrativa [04 de se-
tembro de 2018]. Juiz de Fora. Arquivo di-
gital. Viagem de estudos croquis urbanos: 
registro da experiência de percepção das 

cidades através do caderno de viagem.



  
  

 15
4 

 P
ar

te
 II

 -
 a

be
rt

ur
a 

es
té

tI
ca

discussões da minha aula me fizeram pensar mais tarde, 
aquele homem era a cidade e a cidade era ele. 

Desse primeiro dia da viagem de estudos até esta aula 
no mestrado, muita coisa aconteceu. Hoje percebo que, 
muitas dessas coisas, vieram em decorrência da expe-
riência que tive naqueles 5 lugares quase mágicos com 
suas pessoas, ambiências e experimentações. A marca 
deixada pela viagem de estudos na arquiteta e urbanis-
ta que vim a me tornar guiou minhas escolhas até este 
mestrado que estou cursando e até o tema que escolhi 
para a minha dissertação. Antes disso, guiou escolhas 
no meu tcc, para que este fosse mais humano e flexível 
a realidade do outro. Guia até hoje reflexões que tenho 
sobre o papel social de um arquiteto e urbanista, sobre 
como lidar com condições de possibilidades diferentes 
das nossas dentro do contexto do urbano, sobre os atra-
vessamentos e emaranhados que acontecem em nossas 
vidas. Acredito profundamente que as conexões criadas 
na viagem de estudos estarão com seus participantes 
eternamente, são os nós das malhas de todos com todos, 
com os lugares, as pessoas... o movimentar do nosso 
micro-ônibus era como o costurar das nossas histórias 
naqueles lugares , bem como o que narrou meu profes-
sor citado no inicio deste relato. Hoje, nós participantes, 
somos aqueles lugares e aqueles lugares são a gente.150

Antes de entrar na faculdade, no último ano do ensi-
no médio, participei de um teste vocacional para guiar 
minha escolha na graduação. Entre as opções que des-
taquei, sem conhecer muito bem, estava Arquitetura e 
Urbanismo. No exercício, a psicóloga pediu para que 
descrevesse o que imaginava na faculdade e na vida 
profissional. Lembro-me muito bem de comentar sobre 

as viagens que faria para estudo da AU nas cidades. 
Bom, o resultado foi para que não seguisse a área(!) 

porque estava vendo a profissão como um “hobbie”: 
viajar, desenhar, trabalhar em maquetes, etc.

Estou aqui trilhando meu quinto ano na graduação 
de Arquitetura e Urbanismo!

No meu primeiro ano de faculdade, fiz uma viajem 
de comemoração da formatura do ensino médio e uma 
das cidades foi Salvador. Tudo me encantava, cada pe-
dacinho. Foi então que decidi colocar como meta da 
Faculdade, me programar e fazer pelo menos uma via-
gem por ano. 

Risos, fotos, desce, sobe, parar para almoçar, com-
prar tamborim, “olha essa  vista”, “que elevador é 
esse?”, “Mercado Municipal?”. Mesmo sem um profis-
sional guiando a viagem a Salvador, e ficando apenas 
um dia, foi extremamente memorável. 

Em sala de aula, quando sempre se toca na cidade, 
voltam às memórias e as coisas se encaixam. 

É como se, ao lembrar das caminhadas e das per-
nas cansadas, voltasse ao local e revivesse aquilo tudo 
de novo, porém, com novos olhos, mais maduros, mais 
mergulhados no conhecimento. 

No segundo ano, fui a Petrópolis por conta própria e 
foi surpreendente. Já havia ido antes, quando pequena, 
achei que não lembraria de nada. Mas cada passo re-
lembrava um momento.

No mesmo ano, também me aventurei com os ami-
gos da faculdade e fui no ENEA-RIO, turistando pela 
cidade maravilhosa. 

Não importa quantas vezes você vá ao mesmo lugar, 
a gente revive os momentos, e cria outros, novos, pron-

150 Aluna α: depoimento [15 de 
setembro de 2018]. Salvador. Arquivo di-
gital. Viagem de estudos croquis urbanos: 
registro da experiência de percepção das 
cidades através do caderno de viagem.
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tos para serem revividos de novo, e de novo... 
Fui ao Rio de Janeiro novamente, e Niterói, no ter-

ceiro ano de faculdade, mas dessa vez, com Croquis 
Urbanos, uma matéria optativa (maravilhosa por sinal) 
acompanhada da turma e o professor, Ricardo Lopes. 
Simplesmente incrível. 

Imagine só, viajar e desenhar! (Que hobbie incrível 
de profissão)

Eu vi a cidade com outros olhos, uma viagem com-
pletou a outra, e um ciclo de estudos em sala de aula, 
fotos, e imaginação, foi restaurado, recomeçado, com-
plementado, podemos dizer.  

Fiz uma viagem espetacular, no segundo ano, que 
me marcou muito. Foi a primeira que fiz na faculdade 
acompanhada dos professores. (E que trio! Tenho que 
dizer!). Mônica Olender, Ana Barbosa e Ricardo Lopes. 

Viajar sozinho é bom, aprendemos muito, mas acom-
panhado de profissionais tão maravilhosos e estimulan-
tes é espetacular! Ouro Branco, Catas Altas, Brumal, 
Serra do Caraça, Belo Horizonte, Congonhas... Essa via-
gem me completou e me molda como pessoa e como 
futura Arquiteta e Urbanista.

E assim eu fui. E assim eu vou. Lembrando de cada 
esquina e restaurante.

No terceiro ano, além do Rio de Janeiro e Niterói, fui 
também a São Paulo, aproveitando o ENEA. E finalizan-
do, fui a Ouro Preto em 2017, com a turma de História 
e Teoria da Arquitetura e Urbanismo VI e a professora 
Ana Barbosa.

Cada viagem marcou a minha vida pessoal e pro-
fissional intensamente. O meu jeito, os meus gostos na 
faculdade, minhas motivações para a vida. As viagens 

complementaram minha formação e meus estudos, de 
todas as áreas, anos depois e em assuntos distintos. São 
uma miscelânea de  referências históricas, projetuais e 
de relação cidade/pessoas que ao mesmo tempo estão 
organizadas e se relacionando umas com as outras na 
minha mente.

Não há como não fazer conexões, não há como es-
quecer a vivência. Viajar é viver a cidade, dentro do 
tempo proposto e do espaço visitado. Quando a gente 
vive um momento e o conecta ele já faz parte do que 
somos e do vamos ser. Viver a cidade nos transforma e 
nos completa, não só como profissionais, mas também 
como pessoas.151 

Assim como aos estudantes, essa experiência me 
transformou de diversas maneiras. Como mencionado 
em outras seções da tese-teia, antes deste acontecimento 
me sentia completamente desvigorada, colocando em 
xeque minha própria condição de professora. Conside-
ro que a viagem de estudos tenha sido perturbação a 
este estado e, mesmo que, talvez, tivesse sido impulsio-
nada por um instinto de sobrevivência, sem saber direi-
to o que estava ocorrendo e o que estava fazendo, me 
ex-pus arriscando aquela posição que me era familiar 
(mesmo que geradora de sofrimentos), me abrindo este-
ticamente a novas experiências. A mais importante de-
las, que estava sendo adiada há muito tempo por medo 
e insegurança, foi exatamente partir para o doutorado.   

151 Aluna α: depoimento [18 de de-
zembro de 2017]. Juiz de Fora. Arquivo di-
gital. Viagem de estudos croquis urbanos: 
registro da experiência de percepção das 
cidades através do caderno de viagem.
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Ressonâncias

O professor de filosofia da educação Jan Masschelein também relata, 
assim como aconteceu comigo, ter passado por momentos de dúvidas 
e sofrimentos relacionados, conforme explica Walter Kohan (2017c, p. 
74), à falta de perspectivas para as críticas às teorias e práticas peda-
gógicas que o afligiam na universidade onde trabalhava, o que se des-
dobrou em seu estado “cansado (...) e infeliz (...)”. Quando já quase 
abandonando a carreira acadêmica, Masschelein recebeu o convite de 
um amigo arquiteto e também professor para participar de uma viagem 
para Sarajevo/Bósnia e Herzegovina. Trago a descrição que ele fez so-
bre este acontecimento misturando dois trechos de textos citados por 
Kohan (2017, p. 72 – letras em marrom; p. 81-82 – letras pretas):

No início, não fazia ideia do que estava me envolvendo. Estando 
muito cansado de ser um crítico e des-construtor de teorias e 
práticas educacionais e infeliz com o modo como meu trabalho 
acadêmico com os alunos estava acontecendo, fui convidado, no 
início de 2002, (...) por um amigo arquiteto, Wim Cuyvers, para 
me juntar a ele e seus estudantes em uma viagem a Sarajevo. 
Simplesmente aceitei o convite (...), para deixar o espaço ins-
titucional da universidade e tentar encontrar outras formas de 
lidar com a educação, com os alunos, com o mundo em um 
momento em que eu estava de fato muito perto de sair com-
pletamente da vida acadêmica. Quase 40 horas em um ônibus 
com um grupo misto de estudantes de arquitetura e ciências 
educacionais a uma cidade devastada pela guerra, para que os 
alunos caminhassem ao longo de linhas arbitrárias e pensas-
sem o projeto de uma nova escola para Sarajevo. Foi o início 
de uma nova prática, construindo um novo olhar. Agora acho 
que foi o ponto em que eu comecei a desviar, de certa forma 
comecei a gaguejar e tive a sensação de que realmente outras 
práticas eram possíveis, onde o meu estar encerrado neste beco 
sem saída de uma posição crítica, que não faz nada mais do que 
julgar os outros e pedir aos outros que justifiquem suas reivin-
dicações para demonstrar que são de fato incapazes de fazê-lo 

(já que parece não haver fundamentos finais possíveis, somente 
históricos, sociais ou culturais), perdia força de modo que novos 
pensamentos podiam chegar a minha mente e eu podia começar 
a pensar de forma diferente. De fato, eles podiam vir à minha 
mente e não a partir de minha mente porque eu mesmo fiquei 
exposto (fora de posição). E percebi que isso não tinha nada a 
ver com a minha intenção de ficar exposto ou “de mente aberta”, 
mas que tinha a ver com as condições materiais, espaciais, sen-
soriais, sociais e intelectuais que caracterizaram mais ou menos 
involuntariamente a viagem a Sarajevo, que me deixaram ex-
posto, e “isso” me fez pensar. “Isso” foram condições e questões 
que reconstruí gradualmente só mais tarde e depois tentei produ-
zir mais conscientemente nas caminhadas subsequentes. Desde 
esse momento [Sarajevo] viajei todos os anos, muitas vezes com 
Wim, ou outros amigos e colegas, com estudantes de pós-gra-
duação, durante 10 a 14 dias por cidades em crise ou cidades 
pós-conflito (Sarajevo, Belgrado, Tirana, Bucareste, Kinshasa, 
Tânger, Atenas, Bruxelas), megalópoles não turísticas na Chi-
na (Shenzhen, Chongqing), pequenas cidades banais (St-Clau-
de, Genk) e, mais recentemente, por convite de Walter Kohan, 
a uma cidade icônica (Rio de Janeiro). Durante essas viagens, 
os alunos foram convidados a caminhar dia e noite ao longo de 
linhas arbitrárias desenhadas em mapas da cidade, linhas que 
começam e que levam a nenhum lugar em particular, linhas 
sem plano, cruzando bairros, edifícios, áreas, aleatoriamen-
te. Ao longo destas linhas eles mapearam suas observações e 
registraram parâmetros, pensaram no projeto que iriam apre-
sentar. À noite, as observações eram traduzidas em pontos em 
mapas compartilhados, em esboços e considerações. Eu andei 
igualmente ao longo destas linhas diariamente; durante longas 
conversações noturnas fiz a cada um dos estudantes perguntas 
muito simples: O que você viu? O que você ouviu? O que você 
acha disso? O que você faz com isso? No final da viagem, os 
estudantes tiveram que apresentar seus mapas e desenhos pu-
blicamente, em algum lugar da cidade-paisagem.

Masschelein, assim como eu própria, experenciamos transformações 
nestes nossos acontecimentos-viagens. As correlações de forças que fo-
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mos capazes de fazer possibilitaram sentidos outros às 
nossas vidas, em especial às nossas vidas acadêmicas. 
Quanto a mim, finalmente parti em “fuga”152 para o dou-
torado, em julho de 2016, para me imbricar na “balbúr-
dia”153 da Universidade Federal da Bahia. Ele, Massche-
lein, veio se reinventando, com ações de um “mestre 
ignorante” (RANCIÈRE, 2013) (KOHAN, 2017c, p. 
71-72) à procura de inspirações, viajando não só para 
territórios geográficos diferentes daquele em que atua 
cotidianamente, mas também abrindo caminhos para 
subjetividades outras que lhe possibilitam ser inventivo 
a partir das experiências que fazia/faz. Ele acredita que 
os estudantes também têm experimentado desta mes-
ma autonomia inventiva, tomando como inspiração e 
gatilhos os acontecimentos que experenciam durante as 
viagens, momentos em que, se imbricando com realida-
des até então possivelmente estranhas aos signos a que 
estavam acostumados, expõem seus corpos a movimen-
tos para potenciais aprendizagens e (re)ações nos espa-
ços que, segundo a arquiteta Paola Berenstein Jacques 
(2001, p. 152), também são movimento: “espaços-movi-
mentos”, ou seja, cotidianos com as suas cotidianidades, 
dinâmicas próprias não repetíveis e não divisíveis.   

Ainda sobre movimento, retomo o antropólogo e 
biólogo Tim Ingold, que desenvolve extenso trabalho 
sobre a relação que defende existir entre movimentar e 
aprender, se lançar no mundo para transformá-lo apren-
dendo e, ao mesmo tempo, ser transformado154. Como 
desdobramento, estariam as ações dos próprios sujeitos 
e as ressignificações, os pensares sobre si no(s) mundo(s) 
como cuidados recíprocos quando em acoplamento.        

O que quero ressaltar ao destacar as duas histórias 
– a minha e a do professor belga – é que aquele(s) mun-
do(s) no(s) qual(is) nos deixamos implicar, aquela(s) 

teia-malha(s) na(s) qual(is) também entrelaçamos nossos 
fios, foram capazes de nos perturbar mais do que os so-
frimentos, as angústias e as dúvidas marcadas em nossos 
corpos. Estas perturbações foram potentes ao ponto de 
nos abrir caminhos para signos outros, novas dobras; se 
configuraram como territórios existenciais que possibili-
taram novos e múltiplos exercícios de sentir-pensar-agir. 

Parece-me ter sido assim também com os estudan-
tes que participaram da viagem de estudos às cidades 
mineiras, quando se deixaram afetar esteticamente pelo 
mundo nestas nossas vivências empiricamente antropo-
lógicas, libertas de várias das normas de sujeição tipi-
camente acadêmicas, despertando seus/nossos corpos 
para a escuta, para percepções mais cuidadosas, para 
sensibilidades mais acuradas, para velocidades mais len-
tas de apropriação do espaço-tempo apresentadas pelas 
dinâmicas próprias de cada lugar em que estivemos. 

Pelo menos no meu caso e no dos estudantes que 
acompanhei nessa viagem, por várias vezes parecíamos 
crianças brincando, descobrindo realidades de mundo 
que nenhuma narrativa, nenhum slide, nenhum livro, 
nenhum filme tinha sido capaz de nos apresentar até 
então. 

Antes de me tornar professora, como arquiteta e ur-
banista que trabalhava de forma autônoma, tive várias 
experiências de imersão no mundo por conta dos tra-
balhos que fazia junto a comunidades de Minas Gerais 
(como externado na Apresentação e no fio-pista 3), mas 
pouco daquele conhecimento que considerava “acumu-
lado” me serviu para entender estes momentos da ex-
periência-acontecimento-marca “viagem de estudos: cro-
quis urbanos”. Naqueles outros tempos, naqueles outros 
lugares, com aquelas outras pessoas e demais seres não 

152 A partir do pensamento de 
Gilles Deleuze e Feliz Guattari, o significa-
do de fuga estaria muito próximo do de 
desterritorialização, ou seja, intensidades 
agindo para a diluição de territórios exis-
tenciais configurados a partir de agencia-
mentos em novas configurações de forças.

153 Este termo foi utilizado pelo ex-
-Ministro da Educação brasileiro Abraham 
Weintraub quando, em abril de 2019, 
anunciou o corte de verbas para as univer-
sidades que estivessem promovendo “bal-
búrdia”, segundo ele. Três universidades 
federais foram imediatamente atingidas, 
dentre elas a Universidade Federal da 

Bahia.   

154 Processos diferentes daquele 
hegemônico com o qual estamos acostu-
mados, como o movimento transmissional-
-conteudista ou transmissão-recepção.
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humanos, com aquelas outras coisas me permiti mistu-
rar aos seus fluxos, mas as razões que tinham me levado 
até eles e me feito participar de suas realidades foram 
outras, até porque lá eu precisava manter os traços iden-
titários que me apresentavam como Mônica, arquiteta e 
urbanista, moradora de Juiz de Fora... 

Na viagem de estudos, além de serem tempos, luga-
res e pessoas diferentes, eram novos também os proces-
sos de subjetivação que estavam me produzindo, novos 
contextos, novos agenciamentos. As coisas que havia fei-
to, as experiências que vivi até ali e que recheavam meu 
currículo Lattes me tornavam sim um corpo experiente 
e habilidoso, mas não foram tão potentes ao ponto de 
provocar os tremores, as marcas, as perturbações que 
aqueles dias no interior de Minas Gerais foram capa-
zes. Talvez o desvigor, o estado de letargia tenham sido 
responsáveis por esta sensação de “quase nunca antes” 
haver experimentado uma condição de abertura.

 Mas o que ficou incorporado daqueles devires, 
dentre outras coisas, foi a ruptura com cisões que, antes, 
me pareciam intocáveis: Arquiteta e Urbanista Mônica, 
professora Mônica e indivíduo Mônica. Agora, conscien-
te do que se passou comigo, sinto-me plena ao pensar os 
encontros com os estudantes; consigo sentir os proces-
sos de preparação de aulas como parte do meu corpo, 
como intensidades que me percorrem e que estão reple-
tas de sentidos, assim como muitas das outras atividades 
que desenvolvo cotidianamente e que aprendi a fazer 
se atravessarem como impulsos de inventividade para a 
vida, de um modo geral. 

Nesta direção, tornaram-se bastante evidentes os sig-
nificados das falas de alguns músicos quando revelam 
que quaisquer sons podem ser capazes de lhes condu-

zir na invenção de complexos arranjos e melodias. Da 
mesma maneira, também ficaram mais entendíveis os 
movimentos errantes de alguns escritores que buscam 
no(s) mundo(s), no seu cotidiano, lampejos inesperados 
de inspiração para construírem suas histórias que, por 
sua vez, os constroem de volta. A tese-teia está neste 
lugar, tecida com fios de mundo(s) e tecendo fios para 
serem ancorados e reancorados no(s) mundo(s).

Retomando Masschelein (apud LARROSA, 2017a, 
p. 74) para o contexto destas digressões, quando ele 
vincula as viagens que começou a realizar com seus es-
tudantes como a forma de exercitar o que chamou de 
“pedagogia pobre” num projeto de “educação formado-
ra de mundo”, acabou por ressaltar o sentido político 
diretamente relacionado com o de skholé (ver página 
384). Seu entendimento é o de que o senso crítico, num 
primeiro momento, seja deixado em espera para que os 
estudantes, e porque não nós, professores, nos afastemos 
da tradicional condição de “ter uma opinião formada 
sobre tudo” (SEIXAS, 1973) e nos aproximemos de 

práticas de atenção para tornar o mundo verda-
deiro ou real, para que o mundo fale a eles de 
outra forma, para que cada um possa ‘estar pre-
sente no presente’ (...). O pedagogo, professor 
universitário, vive uma espécie de experiência 
de amizade com os estudantes, no sentido de 
alguém que compartilha, com eles, uma pre-
ocupação com o mundo e que compartilha, 
com eles, uma exposição ao que o caminho 
pode porventura trazer de mundo (LARROSA, 
2017a, p. 74-75).

Particularmente, não tenho como não relacionar a 
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minha experiência e a dos estudantes na viagem de estu-
dos a esta postura de Masschelein. E também não tenho 
como não pensar o meu momento de reflexões após o 
retorno da viagem como aquele em que a crítica (re)
ocupou seu papel imprescindível no sentir-pensar-agir 
na invenção de mim mesma e do(s) mundo(s) e, assim, 
recursivamente, na afirmação do compromisso com a 
construção de oportunidades para que conhecimentos 
possam nele(s) se dar.

Pensar em ensino de Arquitetura e Urbanismo, volto 
a dizer, está bem distante das diretrizes que acompa-
nham as corriqueiras reformas curriculares naturalmen-
te pensadas como reflexos de projetos político-pedagó-
gicos – PPPs – condizentes, por sua vez, com projetos 
políticos construídos para as sociedades, tendo em vista 
que estes geralmente desconsideram as diferenças que 
constituem os corpos que as conformam. Isso não signi-
fica que, mesmo no âmbito de métodos e práticas didáti-
co-pedagógicas tradicionais – como a cognitiva-academi-
cista e tecnicista-instrumentalista – não sejam possíveis 
estímulos que disparem aprendizagens, pois o lúdico, as 
experiências podem acontecer em qualquer lugar, em 
qualquer tempo e com qualquer corpo a partir de per-
turbações alegres ou tristes.  

Porém, encontrar educadores propondo processos 
pedagógicos outros como alternativa àqueles ligados aos 
poderes hegemônicos e nos deparar com arquitetos e 
urbanistas clamando155 por tipos outros de profissionais 
que se movimentem, caminhem, se disponham mais en-
gajados com questões sociopolítico-ecológicas e éticas 
em projetos democráticos não nos sugere algo? Será 
mesmo que os paradigmas aos quais temos recorrido 
para o pensar o ensino de AU estão dando conta de 
acompanhar as sociedades do século XXI?  

155 Paola Berenstein (JACQUES, 
2001, p. 152) pede por “arquitetos-ur-
banos”, Francesco Careri (2013, p. 170) 
por arquitetos que não tenham medo de 
caminhar e Monique Sanches Marques 
(2010, p. 31), por uma “formAÇÃO" em 
Arquitetura e Urbanismo que possibilite a 
conjunção entre a formação teórico-filosó-
fica e científica e à capacidade de ação no 
mundo das experiências. Alessia de Biase 
(REDOBRA, 2012, p. 20) fala em uma cer-
ta postura antropológica para a apreensão 
das cidades, ligada diretamente à “empiria 
impertinente”. Ermínia Maricato (2018, p. 
1) defende a realização de cursos de exten-
são como possibilidade para sair “da escola 
de arquitetura e da bibliografia dos livros” 
e ir de uma forma “paulofreiriana” para a 
“realidade”, para a “cidade real”, atitude 
também defendida pelo professor Fernan-
do Fuão (2017). Josep Maria Montagner 
(2014, p. 38) defende formações universi-
tárias que fortaleçam um dos polos que ele 
aponta existir no cotidiano da profissão, 
que é aquele onde estão os arquitetos e ur-
banistas fiéis a uma função social não sub-
missa a poderes hegemônicos, onde a luta 
por sociedades democráticas e mais justas 
condizem com o contexto sociopolítico 
do século XXI. O cineasta Win Wenders 
(1994, p. 181-189) pede por arquitetos e 
urbanistas que projetem também espaços 
livres e não somente construções, que se-
jam capazes de manter os vazios “(...) para 
o nosso descanso” (WENDERS, 1984, p. 
189).
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Tensionamentos

 Estas são as questões que emergiram com mais potência das 
ressonâncias dessa experiência:

1. De que maneiras mudanças nas relações hierárquicas entre es-
tudantes e professores que, em boa parte dos cursos de AU, ainda 
predominam, poderiam contribuir para a melhoria na qualidade dos 
processos de ensino-aprendizagem, lembrando que esta não é suges-
tão para a diluição da responsabilidade dos professores em relação 
aos estudantes, mas, sim, dentre outras coisas, para a diminuição de 
atitudes autoritárias que, sabemos, estão muito presentes nos am-
bientes acadêmicos?  

2. Estaríamos nós, professores, preparados para nos abrirmos (esteti-
camente) a diluições de territórios existenciais e composição de no-
vos no sentido de que nos sintamos instigados a promover transfor-
mações em nosso cotidiano acadêmico, tanto no que diz respeito aos 
componentes curriculares pelos quais somos responsáveis e projetos 
que coordenamos quanto no das relações interpessoais? Estaríamos 
dispostos a aprender movimentos que nos levem por estas e outras 
direções desviantes do status quo?  

2.2.1.5. Fio-pista 5

Narrativa da experiência Pesquisa de Campo Aranha na Teiarq e 
de seus caminhos metodológicos

Para de alguma forma encontrar os companheiros de campo, é 
preciso apenas ter algo a ver com eles, alguma coisa para agen-
ciar com eles. Para realizar isso, seria preciso, de novo, uma dis-
posição para se deixar afetar pelo que nos cerca, de forma que a 
identidade a que estamos habituados não nos impeça de partilhar 
as paixões ali presentes. Segundo estamos definindo aqui, a partir 
do texto de Deleuze, a simpatia é a afecção nos agenciamentos. 
Para o trabalho de campo, é preciso simpatia.

Janice Caiafa (2007, p. 154).

Conversar diz respeito, portanto, a uma escuta e produção de 
sentidos que se dão em um ‘entre’, que não se fixa no que o autor 
disse nem na imposição de encaixe de nossas experiências com 
o que ele disse. Uma conversa, no modo como a entendemos 
aqui, existe no desajuste, e não propriamente na busca de um 
consenso apaziguador; trata-se de aliança que arrasta um e outro 
a ser diferente do que é.

Talvez esse desajuste seja a potência ou ponto de encontro entre 
teoria e prática, o que faz uma arrastar a outra a regiões desco-
nhecidas que as fazem fulgurar em outras possibilidades de exis-
tência, a produzirem-se a partir da diferença. 

Marilda Oliveira et.al (2018, p. 95)

Até pouco antes do início do doutorado, era por intuição e movi-
mentos empíricos que me punha a seguir o desejo de conhecer mais, 
de sentir mais, de aprender mais e de agir mais e diferente do que 
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sentia, do que pensava e de como agia; os estu-
dos no doutorado me permitiram construir o lastro 
teórico-prático que passou a amparar sensações e 
movimentos e a Pesquisa de Campo me possibili-
tou ouvir os “cantos” (LARROSA, 2017, p. 10) das 
experiências de alguns colegas professores de AU, 
potencializando também os meus.

Tomando a tese-teia como território existencial 
(plano de imanência) e as experiências como fios, 
a Pesquisa de Campo Aranha na Teiarq corres-
pondeu à ação de tecitura – pautada no conceito 
de transversalidade de Guattari – com fios que se 
procurou deixar bem próximos, tendo como obje-
tivo geral156 facilitar movimentos de aproximação 
entre professores de AU a partir de conversações 
sobre educação/ensino-aprendizagem de AU nas 
graduações. Tais conversações – que, neste caso, 
foram mediadas por textos, conversas em chat e 
e-mails – tiveram como disparadores objetos157 que 
desenvolvi propositalmente de maneira artesanal 
chamados fragmentos158. Somente o primeiro tex-
to, cujo tema guia foi “ensino de AU nas gradu-
ações, e o último, em que os participantes foram 
convidados a escreverem suas impressões sobre a 
participação na proposta, não foram precedidos 
por esses fragmentos, que significavam também, 
para mim, exercícios de sentir-pensar-agir. 

Entendi que seria importante que os fragmentos 
fossem pensados num contexto lúdico, se confor-
mando em potenciais disparadores para investi-
gações intelectivas, mas, principalmente, também 
sensíveis, e capazes de provocar a memória, os 
sentimentos e as emoções não só nos participan-
tes, mas também em mim ao criá-los e materiali-

zá-los. Esta seria uma condição corpóreo-cognitiva 
considerada, por vários autores, dentre os quais o 
filósofo Walter Benjamin, muito próxima àquela 
experenciada pelas crianças, porque tendente a ser 
livre e, de certa maneira, descompromissada. Ao 
mesmo tempo, tomando do filósofo Henry Berg-
son sua ideia de “esforço” (ver página 77), essa 
seria uma maneira potente de assumir a direção da 
invenção ao invés da recognição, pois materializa-
ção de sentidos novos para o que estava problema-
tizando naquele momento.

Esperava que tal condição pudesse contribuir 
significativamente para que eu, mas principalmen-
te os participantes-insetos assumissem esses movi-
mentos na direção inventiva após se sentirem per-
turbados. Isto poderia se dar, por exemplo, com a 
criação de caminhos desviantes do que, para cada 
um deles, se constituísse habitus159 e hegemonia 
em seus cotidianos didático-pedagógicos nos cur-
sos nos quais atuavam. Estes desvios seriam conti-
nuação de processos de abertura (estética) e novas 
correlações de forças, principalmente para aqueles 
que, conscientemente, se colocassem dispostos e 
ex-postos a fazerem parte do que podemos consi-
derar bem próximo ao que o filósofo Jorge Larrosa 
entende por jogos: coisas que podem se fazer por si 
mesmas sem a necessidade de muitas orientações.

Inicialmente, esta Pesquisa, de caráter qualita-
tivo, havia sido planejada para ocupar posição de 
destaque no âmbito da tese. Era tida como oportu-
nidade para que eu entendesse se, a partir dela, vá-
rios do que vou chamar aqui de problemas que eu 
já vinha identificando na FAU/UFJF – relacionados 
às formações e aos comportamentos de estudantes 

156 Objetivos específicos escritos quando da apre-
sentação da proposta para os gerentes:    
1. avaliar a flexibilidade e interesse dos professores de 
graduações em Arquitetura e Urbanismo em se deixar 
implicar e atravessar por situações inusitadas de incen-
tivo ao pensar o ensino da Arquitetura e Urbanismo nas 
graduações através de seu envolvimento (ou não) nas 
atividades propostas para o trabalho de campo;  
2. conhecer os dispositivos político-didático-pedagógicos 
que poderão ser criados pelos professores participan-
tes quando se virem diante de situações que sugerem, 
indiretamente, percepções e vivências no mundo em 
sintonia com os pensamentos da complexidade e da di-
ferença, estranhos ao paradigma moderno com o qual, 
provavelmente, têm mais afinidade por este se configu-
rar tradicionalmente como o hegemônico dominante em 
nossa sociedade capitalista;    
3. avaliar a flexibilidade e o interesse dos professores em 
proporem situações, nos dispositivos que possam criar, 
que incentivem uma maior imersão dos estudantes no 
mundo, ampliando suas potencialidades para, habil-
mente, exercerem a Arquitetura e Urbanismo conside-
rando atitudes de alteridade e de preservação do meio 
ambiente como condições inerentes à própria profissão; 
4. promover agenciamentos com as produções dos pro-
fessores (textos, dispositivos, discursos) que auxiliem o 
pensamento sobre o Arquiteto e Urbanista “incorpora-
do”, segundo Marques (página 369);   
5. disponibilizar um canal de discussão virtual que, após 
o término do trabalho, possa permanecer como conti-
nuidade para as trocas de experiências entre os pro-
fessores participantes e para outros que dele quiserem 
participar. 

157 Objetos no sentido das “coisas” ingoldianas, 
pois parte de processos de sentir-pensar-agir.

158 Para a execução de algumas partes dos frag-
mentos, não posso deixar de ressaltar, e agradecer, o au-
xílio inestimável: do meu marido, Arquiteto e Urbanista 
e professor Marcos Olender, que me ajudou a refletir 
sobre vários conceitos que acompanhavam o pensar os 
fragmentos, bem como na finalização de alguns deles; 
de minha mãe, que executou as aranhas de linha que 
acompanharam as cadernetas do segundo fragmento; e 
da Arquiteta e Urbanista Yara Neves Coelho, que traba-
lhou na escolha e na edição das imagens do primeiro e 
do terceiro fragmentos e se debruçou comigo nos estu-
dos de alguns conceitos que também acabaram por fazer 
parte de sua dissertação de mestrado.

159 Ver página 380, nota 65.
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e professores (inclusive eu), bem como às carências e 
dificuldades didático-pedagógicas destes últimos – tam-
bém estavam no cotidiano de outros cursos. Além dis-
to, desta maneira, me seria possível apreender “espaços 
de exterioridade” (CAIAFA, 2007, p. 89) estrangeiros, 
apreender realidades igualmente possíveis que não a mi-
nha a partir do que fosse narrado por aqueles colegas, o 
que se comporia com a potência de afetações recíprocas 
que, se esperava, pudessem ocorrer. 

Após assumir novamente componentes curriculares 
na FAU-UFJF de agosto de 2020160 em diante e perceber 
a potência do sentir-pensar-agir dos estudantes a par-
tir das propostas didático-pedagógicas que praticamos 
juntos em dois períodos letivos, retirei da Pesquisa esse 
certo protagonismo que inicialmente receberia uma se-
ção própria (Parte 3 – Ações inventivas) e a desenvolvi 
como experiência – fio-pista 5 – recheada de muitas ex-
periências.

A Pesquisa de Campo nunca esteve amparada por 
nenhuma pretensão metodológica de caráter analítico-
-quantitativo. Neste sentido, considero que tudo o que 
a partir dela foi desenvolvido por mim e pelos professo-
res participantes tenha sido fundamental para inúmeras 
reflexões e (re)ações recíprocas valendo, no meu caso, 
para mudanças de abordagens e de direções da tese-
-teia. Valeu também, de uma maneira inclusive ines-
perada, para a diluição de uma série de pressupostos, 
axiomas, pré-conceitos e predefinições que nem mesmo 
desconfiava me povoarem até ser perturbada por algu-
mas situações emergidas durante esse processo e após 
sua conclusão.

Os movimentos que deram início propriamente dito 
ao trabalho de campo da Pesquisa ocorreram em março 
de 2019, com previsão de término para julho, o que 

acabou não ocorrendo, alcançando ao mês de setembro 
do mesmo ano. Os cursos de AU de quatro instituições 
de Minas Gerais – três públicas e uma privada – foram 
selecionados para participarem, tendo sido escolhidos 
por conta de suas ótimas referências na formação de 
arquitetos e urbanistas, mas também pela facilidade que 
me proporcionariam em conseguir professores interlo-
cutores – que chamei de gerentes – a me auxiliarem no 
desenvolvimento da proposta em suas respectivas cida-
des. Essa logística era necessária tendo em vista que mi-
nha atuação junto aos professores participantes se daria 
à distância, intermediada por plataformas digitais e por 
postagens físicas via Correios.

Considerando como parâmetro o que era uma co-
tidiana e sofrida falta de tempo na FAU/UFJF antes de 
me licenciar para o doutorado, cheguei a acreditar que 
nenhum professor se interessaria em tecer comigo essa 
teia, apesar de, claro, torcer muito para que pelo menos 
um se colocasse disposto a isto. De qualquer maneira, 
tendo ou não companhia, o que ocorresse se configura-
ria como indicativos para minhas reflexões.

Dezesseis vagas foram abertas (quatro para cada ins-
tituição) e quatorze foram ocupadas por professores que 
se interessaram pela proposta e se inscreveram volun-
tariamente. As participações ficaram assim distribuídas:

- 3 (três) professores da Universidade Federal de 
Ouro Preto – UFOP;

- 4 (quatro) professoras da Universidade Federal de 
Viçosa – UFV;

- 1 (uma) professora da Universidade Federal de São 
João del Rei – UFSJ; 

- 6 (seis) professoras do Centro Universitário UNIFA-
MINAS, com sede em Muriaé.

160 Retorno ocorrido após o afasta-
mento para capacitação entre 2016 e 2020.
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Me preocupava bastante o fato de que, por algum 
motivo, tanto eu quanto os participantes nos sentíssemos 
melindrados em discorrer sobre determinados assuntos 
– por exemplo, sobre nossos colegas de curso, sobre 
as instituições em que trabalhávamos, sobre professores 
que tivemos na graduação, dentre outros – se caso já 
nos conhecêssemos ou compartilhássemos pessoas co-
nhecidas. Foi assim que, roubando a ideia deleuziana 
dos heterônimos161, criei uma personagem que passou a 
desenvolver por mim os movimentos durante a Pesquisa 
de Campo: Caerostris Darwini (iniciais CD no chat), es-
pécie de aranha originária de Madagascar. Este recurso 
do heterônimo foi estendido para os participantes, que 
tiveram a liberdade de escolher o que chamei de ava-
tares. 

Neste contexto, portanto, nos afastamos de traços de 
identidade e de representação162, pois não tínhamos a 
menor ideia de quem éramos e de onde falávamos, ou 
seja, éramos estranhos aproximados e imbricados por 
um interesse comum: conversar sobre ensino-aprendiza-
gem de AU. As únicas informações que poderiam me 
dar algum traço de identificação dos participantes, pois 
somente eu as tinha, era à qual instituição cada um es-
tava vinculado e a que gênero se declarava pertencer163. 
Por conta desta situação de anonimato é que os geren-
tes exerceram papel fundamental para a viabilização do 
planejamento, pois, cada um em sua instituição, era res-
ponsável pela interlocução entre mim e os participantes.  

Basicamente, o cotidiano da Pesquisa consistiu no 
desenvolvimento de cinco atividades a serem realizadas 
pelos professores – individualmente ou, se quisessem, 
contando com a participação de estudantes – a partir 
das afetações provocadas pelos encontros com os frag-
mentos. Cada composição de fragmento – cuja elabo-

ração/construção foi muito influenciada pelas questões 
que compuseram as seções “Tensionamentos” dos qua-
tro fios-pistas (experiências) narrados anteriormente – 
era acompanhado de “instruções”164. Estas traziam um 
mínimo de informações aos participantes sobre o que 
estavam recebendo, além de algumas dicas que me pa-
reciam importantes potencializadoras para um melhor 
aproveitamento das possibilidades a serem criadas por 
cada um deles, liberdade garantida pelo fato de não te-
rem chegado a conhecer, em nenhum momento, os ob-
jetivos que vislumbrei para cada fragmento. 

Acreditando que o caráter ludo-sensível adotado 
para a confecção dos fragmentos, como mencionado an-
teriormente, seria o fator preponderante para conquis-
tar a atenção dos professores e instigá-los a desenvolver 
as atividades, os dois primeiros não trouxeram consigo 
nenhuma pista sobre as referências teóricas que usei 
como base para confeccioná-los. Até estes momentos, 
estava convencida de que não era relevante tal disponi-
bilização. Porém, em conversa com minha orientadora 
e a partir do que disse uma das participantes (como se 
verá adiante), percebi que revelar pelo menos algumas 
dessas referências seria importante como perturbação 
paradigmática, o que fiz incorporando aos outros três 
fragmentos frases ou, mesmo, trechos de textos devida-
mente atribuídos a seus autores. 

161  Personalidades criadas e assu-
midas por determinados autores. Fernan-
do Pessoa criou três heterônimos para si: 
Alberto Caeiro, Álvaro de Campos e Ricar-
do Reis; Platão criou Sócrates.

162 A jornalista Janice Caiafa (2007, 
p. 94) em seu texto “Conversações”, diz 
que “uma das características dos dispositi-
vos conversacionais diz respeito aos papéis 
que os participantes assumem ali.” Ainda 
segundo ela pautada em Braga, existiriam 
os papeis “representado, que os partici-
pantes já trazem de situações exteriores às 
conversas” e o “desempenhado, que se de-
senrola no contexto da conversação”.

163 Na ficha preenchida por cada 
um com seu avatar, também havia um 
campo para a informação sobre gênero, 
pois, num primeiro momento, me pareceu 
relevante acompanhar a Pesquisa pelo me-
nos a partir deste indicativo.
164 Apesar de a palavra “instru-
ções” suscitar direcionamento, adestra-
mento, entendo que o que estas pediam 
estava mais ligado a um certo respeito ao 
encaminhamento de algumas etapas, con-
servando a autonomia dos participantes a 
partir do momento em que não interfe-
riam em seus processos de invenção e nos 
sentidos e significados que cada um atri-
buía aos fragmentos e às atividades a eles 
vinculadas.
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Sobre textos, chats e metodologia

Após cada atividade dos fragmentos, os participantes 
eram convidados a desenvolverem um texto de escrita165 
livre a partir das afetações por aqueles provocadas. Dois 
textos não estiveram vinculados aos cinco fragmentos: 
um no início da Pesquisa, sobre considerações relacio-
nadas à temática ensino-aprendizagem de AU a partir 

do que os professores já traziam consigo, e outro ao 
final, como fechamento crítico sobre este processo do 
qual participaram.  

Todas essas produções eram carregadas na platafor-
ma de um fórum virtual criada especialmente para a 
Pesquisa (imagem 16), onde ficavam disponíveis perma-
nentemente para leitura de todos. Tais textos serviam, 
também, como lastro para fomentar abordagens nas 

165 A escrita é aqui tomada como 
potente possibilidade de produção de sub-
jetivação porque caminho para invenção 
de si.

Figura 16: Página inicial da plataforma criada para a Pesquisa de Campo
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conversações conjuntas – entre mim e os participantes – 
que aconteciam na mesma plataforma através de chats. 

Quanto a estes chats, a intenção inicial era a de que 
todos nós estivéssemos logados ao mesmo tempo para 
que os assuntos, em atravessamentos, afetassem todos. 
Segundo Gilles Deleuze e José Luiz Braga166, a partir da 
jornalista e antropóloga Janice Caiafa (2007, p. 93),

A linguagem me traz aquele estranho mundo, 
realiza aquele possível como um mundo que o 
outro me traz. A linguagem me mostra o espanto 
que eu não conhecia – não atualizando aquele 
mundo, que continua existindo como possível, 
mas concretizando, conferindo alguma realida-
de ao que outrem expressa e me traz.

A linguagem dá realidade ao estranho, a comu-
nicação reúne para distrair os conversadores de 
si mesmos, para trazê-los mais perto de estra-
nhos mundos. Essa é uma dimensão interessan-
te da linguagem e da comunicação – conferir 
certa realidade a mundos possíveis – que deve 
ser mais ou menos ativa dependendo das situ-
ações de enunciação, ou das características do 
dispositivo conversacional, nos termos de Braga.

Um cronograma foi apresentado previamente para 
que todos pudessem se planejar quanto à realização 
das atividades, bem como para a entrega dos textos a 
elas referentes. Este dispositivo acabou não sendo mui-
to efetivo, pois o prazo de quinze dias que separava o 
recebimento de um fragmento e outro foi considerado 
insuficiente pelos participantes167, o que me levou a uma 
flexibilização das datas.

Nos horários pré-acordados, ocorriam os chats me-
diados por mim enquanto Careostris Darwini. Estas 

conversações, no todo da Pesquisa, haviam sido consi-
deradas como momentos de relevância por conta dos 
entrelaçamentos de fluxos, dos atravessamentos que 
poderiam a partir delas acontecer, tanto no registro da 
coletividade quanto no das singularidades. 

Mesmo não tendo sido prevista por seu caráter apa-
rentemente mais restrito que as conversações, a troca 
de e-mails com alguns participantes se revelou também 
caminho potente para compartilhamentos.

Com os tensionamentos dos fios-pistas 1 a 4 e com 
as afetações que acontecimentos no mundo durante o 
período de construção dos fragmentos provocaram em 
meu corpo-aranha, paulatinamente a estes foram se in-
corporando os atravessamentos dos fluxos gerados nas 
conversações a partir dos textos, dos chats e dos e-mails, 
possibilitando a recursividade e continuidade do pró-
prio processo. A partir do comentário de uma profes-
sora sobre o que leu no terceiro fragmento, optei por 
também levar para os dois últimos, trechos de alguns 
outros textos que me eram referências importantes na-
quele momento, o que não havia ocorrido com os dois 
primeiros. Esse foi seu comentário:

Após ler o “pergaminho”, fiquei pensando que nós 
estamos contidos em processos que muitas vezes obser-
vamos como “membros externos”. (...).

A metodologia adotada – pesquisa-intervenção –, a 
mesma que dá o tom à tese-teia possibilitando movimen-
tos recursivos como esses apontados em (re)ação ao que 
acontece durante seu próprio processo de tecitura, abriu 
e deixou abertos caminhos complexos marcados por im-
previsibilidades, imbricamentos e transformações cons-

166 Respectivamente, os textos usa-
dos por Caiafa em seu ensaio Conversações 
(CAIAFA, 2007, p. 87-101) são DELEUZE, 
Gilles. Michel Tournier e o mundo sem ou-
trem. In: A lógica do sentido. São Paulo: 
Perspectiva, 1974; e BRAGA, José Luiz. 
Sobre a conversação. In: FAUSTO NETO, 
Antonio et. al. (org.). Brasil: comunicação, 
cultura e política. Rio de Janeiro: Diado-
rim, 1994.

167 Entre cada fragmento, eles 
eram convidados a realizar a atividade 
proposta, escrever o texto, ler os textos 
dos colegas na plataforma e participar do 
chat.
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tantes. Colocar em prática esta metodologia se constituiu como grande 
desafio, mas também incrível experiência cognitiva. Não foi nada fácil 
alimentar o corpo-pesquisadora-aranha com fôlego e vigor para os pro-
cessos de auto(re)invenções que, constantemente, precisava alavancar 
em função dos acontecimentos inesperados, isto tanto na Pesquisa de 
Campo quanto, de maneira mais ampla e influenciada também por ela, 
na tese-teia.

Penso que, efetivamente, este caminho metodológico é forte possibi-
lidade para a criação de desvios do hegemônico e do dominante, mas é 
preciso construção e apuro de habilidades para se encarar o imprevisí-
vel como o fazem os piratas-sujeitos da experiência larrosianos (ver pá-
gina 90). E foi por conta desses exercícios sensíveis que começaram 
a ser esboçados na tese e, efetivamente, praticados durante a Pesquisa, 
que acredito ter conseguido com prazer, com vigor e contando com um 
lastro teórico que me potencializava sentir-pensar-agir muito diferente-
mente do que fazia antes de 2016, retomar minhas atividades docentes 
na FAU/UFJF a partir de agosto de 2020, ainda que em situação de 
Ensino Remoto Emergencial – ERE. 

Início das conversações com os professores: primeiro texto  

Como referido anteriormente, as conversações com os professores 
participantes da Pesquisa de Campo Aranha na Teiarq foram dispara-
das pelos textos que elaboraram somente a partir do tema que lhes pro-
pus: ensino de AU nas graduações. Em termos do conteúdo a ser desen-
volvido, número de páginas e formato, os professores tiveram liberdade 
de escolha. Me interessava sobremaneira me aproximar de cada um de-
les a partir de suas escritas, das maneiras como explicitariam entender 
e praticar o ensino-aprendizagem da AU em suas instituições e como se 
entendiam neste processo.

Encaminharam seus textos oito participantes. Vários assuntos foram 
abordados, alguns tangenciando traumas e dificuldades que tiveram 

quando ainda estudantes de graduação; outros promovendo uma rápi-
da análise sobre os componentes curriculares que ministravam e suas 
relações com a matriz curricular vigente nos cursos aos quais estavam 
vinculados; outros ainda construíram críticas à sua constante falta de 
tempo para fazerem o que precisavam e ao desvigor e carência de inte-
resse e atenção por uma parte dos estudantes. Ainda foram ressaltadas 
considerações sobre processos de projeto de AU e a já conhecida pola-
rização entre arquitetura e urbanismo.

Trechos transcritos sobre estas e outras questões encontram-se entre-
meando este texto do fio-pista 5.       

 

Últimas conversações com os professores: 
texto conclusivo  

 
Apenas uma participante da Pesquisa de Campo entregou este texto 

conclusivo. Pelas manifestações das outras duas professoras que che-
garam a desenvolver a atividade relacionada ao quinto e último frag-
mento, o fator falta de tempo muito contribui, imagino, para não terem 
conseguido escrevê-lo, pois estavam bastante empenhadas e dedicadas 
na realização do que lhes foi proposto. 

Considero que o que externou essa participante nesse seu texto final 
em muito se aproxima de várias das questões relacionadas a ensino-
-aprendizagem de AU nas graduações que me afligiam antes de iniciar 
o doutorado em 2016, tendo emergido para ela após seu retorno do 
doutorado em 2018.

Suas inquietações perpassavam não só os conteúdos que estavam/
estão sendo ensinados aos estudantes, mas também fissuras nas relações 
entre professores e estudantes, segundo ela, por vezes resultantes de 
abusos de poder por parte de alguns de seus colegas. É interessante a 
ouvirmos através de sua própria voz:

(...)
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Por um lado, a postura de vários colegas professores em relação aos 
estudantes e ao processo de ensino propriamente dito vêm me incomo-
dando desde essa volta. Considero inadequado o tratamento oferecido 
a jovens que estão em processo de formação técnica mas também hu-
mana e social. Uma postura de cobrança, por parte dos docentes, em 
relação ao desinteresse e falta de destreza dos estudantes para lidar 
com o conjunto de ferramentas teóricas e técnicas a eles transmitidos se 
associa a uma certa falta de sensibilidade para com o processo viven-
ciado por esses jovens. As coisas não são óbvias, em muitos casos nossa 
percepção é fruto de construções e representações sociais, que variam 
conforme os grupos de indivíduos, suas culturas locais e familiares. O 
processo de ensino deve interagir com essas diferenças, se alimentar 
delas, ao contrário de tratá-las como desvios, como algo indesejado. 
Incomoda também o tom de desqualificação em relação àquilo que o 
estudante desenvolve. O estudante está aqui para ser instruído, orienta-
do, para ajudar na problematização do mundo que, na minha opinião, 
é uma função da academia, e não para ser desqualificado...  

Por outro lado, também tem me causado certo incômodo o próprio 
conteúdo trabalhado na universidade e a forma como ele é trabalhado. 
Não sei, mas parece que as coisas estão ficando cada vez mais distantes 
do mundo real... Até quando vamos ensinar (e incentivar) instalações 
de ar condicionado num mundo em que o elevado consumo de ener-
gia tem se mostrado um grande vilão para o equilíbrio ambiental? Até 
quando vamos ensinar (e incentivar) a construção civil com aço num 
mundo que vivencia tragédias como a de Bento Gonçalves [sic] e Bru-
madinho?

(...)
Segundo a professora, a Pesquisa de Campo potencializou suas re-

flexões sobre essas e outras questões e a incentivou a procurar novas 
maneiras de se relacionar e interagir com os estudantes, bem como 
escolher o que e como levar para as aulas:

(...) posso dizer que a participação na pesquisa reverberou positiva-
mente em mim, reforçando a necessidade de uma prática docente mais 
respeitosa para com os estudantes e aberta para interações diversas tan-

to no campo da teoria quanto das práticas de ensino.

Um pouco mais sobre os fragmentos, movimentos e metodologia

Se acompanhados em sequência, pretendia-se que os movimentos 
disparados pelos fragmentos a partir do primeiro potencializassem nos 
participantes dobras (do “fora”) e redobras constantes na medida em 
que tomavam (1) o(s) mundo(s) como fonte(s) de perturbações cogniti-
vas interferido (ou não), por afetações, em processos de subjetivação e 
de transformação de si; e (2) as subjetividades, por sua vez, afetando e 
transformando o(s) mundo(s) no mesmo passo. 

Nesse contexto, em todos os fragmentos, até por conta da influên-
cia dos tensionamentos dos fios-pistas 1 a 4, um voltar-se para si e um 
voltar-se para o(s) mundo(s) – enquanto interferência nos processos de 
produção de subjetivação através da diluição e recomposição de terri-
tórios existenciais – estiveram presentes. 

No início, mais especificamente em relação aos dois primeiros frag-
mentos, minhas intenções para seu desenvolvimento muito estiveram 
direcionadas para o “dentro” dos corpos-professores no que se referia a 
possibilidades de se (auto)sentirem, (auto)pensarem, (auto)transforma-
rem a partir de dobras do “fora” e reorganizações internas. Tratava-se 
de uma atenção aos acontecimentos provocados nos corpos por movi-
mentos do tipo “exterior-interior”. 

Terceiro e quarto fragmentos ainda mantiveram um tanto dessa in-
tenção, mas já se apresentaram mais voltados para o “fora”, ou seja, 
para acontecimentos não mais nos corpos, mas sim no(s) mundo(s) a 
partir de suas ações: corpos, com sua permeabilidade característica, se 
abrindo, se transformando, agindo inventivamente em si, mas também 
exercitando a atenção e afetando o que está para além de si mesmos em 
movimentos, dessa vez, do tipo “interior-exterior”. Os tensionamentos 
do fio-pista 4 muito contribuíram para a construção desses fragmentos. 

Foi apenas quando estava desenvolvendo o quarto fragmento que 
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percebi essa tendência de direcionamento da atenção a 
si estar paulatinamente também se abrindo para a aten-
ção ao(s) mundo(s). Talvez isso tenha se dado por conta 
de meus próprios processos de subjetivação, de minhas 
transformações a cada passo no decorrer da Pesquisa e, 
de maneira mais ampla, no da tese-teia.  Inconsciente-
mente até ali, acabei por lançar essa proposta de percur-
so também para os participantes, através dos fragmentos 
e das atividades a eles vinculadas. Mas hoje consigo per-
ceber nitidamente que fui influenciada quanto àquela 
escolha de movimentos primeiramente em meu próprio 
corpo e, por contágio, posteriormente acabei influen-
ciando os professores-insetos. 

Em 2017, tive a oportunidade de cursar no PPG-AU 
o Tópico Especial – Memória, Narração, História, mi-
nistrado pela professora Paola Berenstein Jacques. Um 
dos textos lidos me apresentou ao trabalho do filósofo 
e historiador da arte Georges Didi-Huberman que, em 
um de seus textos e por influência de Walter Benjamin, 
faz uso dos puzzles e do caleidoscópio em suas elucu-
brações sobre anacronismo, tempo e história da arte 
(DIDI-HUBERMAN, 2015). 

Durante um bom tempo, o puzzle e o caleidoscó-
pio me povoaram e diversos exercícios de sentir-pensar 
pude desenvolver ao fazê-los atravessar questões rela-
cionadas a modos de produção de subjetividades e de 
ações no(s) mundo(s)168. 

Em 2018, cursei um outro tópico especial com a pro-
fessora Paola – Apreensão da cidade contemporânea. 
As conversas da turma em sala evidenciando trabalhos 
da própria Paola e de outros pesquisadores no âmbito 
do Laboratório Urbano169 me provocaram no sentido 
de retomar com força a presença do caleidoscópio em 
minhas elucubrações, o que me levou a confeccionar 

um. Acompanhando esses movimentos, uma amiga me 
apresentou seu teleidoscópio170, incrementando ainda 
mais as relações que estava desenvolvendo entre calei-
doscópio e, agora, com o teleidoscópio, com processos 
de produção de subjetividades e ações dessas no(s) 
mundo(s). Explicando um pouco melhor.

A multiplicidade de imagens formadas pelos refle-
xos dos agenciamentos das miçangas através dos movi-
mentos em caleidoscópios implica no envolvimento das 
temporalidades que coabitam o presente em narrativas 
históricas construídas por cacos, por restos de vivências, 
por fragmentos, em suma, por micronarrativas recupera-
das no tensionamento de memórias, sobretudo as invo-
luntárias, de todo tipo de corpos em suas relações com 
outros seres e coisas. 

As perguntas chave que o grupo do Laboratório Ur-
bano traz ao pensar a história nas/das cidades a partir 
desse contexto, bem como o trabalho do historiador 
“trapeiro” na composição dessas narrativas utilizando os 
fragmentos são

Como narrar, ou dar visibilidade, a todas(sic) 
esses minúsculos rastros de vida, essas breves 
frestas de resistências e potências, essas poeiras 
de diferentes experiências urbanas, que ainda 
sobrevivem entre nós? Como esses fragmentos 
(rastros mnemônicos de vivências e experiências 
da cidade) se insinuam em nossa própria tecitu-
ra histórica provocando disrupções narrativas? 
(JACQUES, DRUMMMOND, 2015, p. 25).

Minha teorização sobre caleidoscópios seguiu por 
caminho diverso daquele desenvolvido pelos membros 
do Laboratório Urbano. O fato de ter descoberto o telei-
doscópio – que não é composto por miçangas, mas por 

168 Enquanto o primeiro jogo me 
influenciou no desenvolvimento do frag-
mento 4, o segundo foi objeto imprescin-
dível para a criação do fragmento 5. 

169 Grupo “(...) que integra a linha 
de pesquisa “Processos Urbanos Contem-
porâneos” do Programa de Pós-Gradua-
ção em Arquitetura e Urbanismo da Fa-
culdade de Arquitetura da Universidade 
Federal da Bahia (PPG-AU/FAUFBA), 
tendo como foco de pesquisa e estudos o 
Urbanismo Contemporâneo”. (disponível 
em: < http://www.laboratoriourbano.ufba.
br/?page_id=21>. Acessado em 10 de ju-
lho de 2021.

170 Tipo de caleidoscópio que não 
é aquele composto por miçangas, mas por 
uma lente translúcida que deixa passar 
para o observador imagens do ambiente 

para o qual este estiver olhando.



 P
ar

te
 II

 -
 a

be
rt

ur
a 

es
té

tI
ca

  
  

 16
9 

uma lente translúcida – me levou a perceber essa outra possibilidade. 
O caleidoscópio com miçangas e espelhos se apresenta fechado em 

si mesmo e o teleidoscópio, por sua vez, propicia certa relação do ob-
servador com o ambiente para o qual está voltado, tendo em vista que 
é exatamente esse ambiente que compõe os padrões formadores para 
as imagens a cada giro. 

No caso do primeiro, a sinergia entre corpo-observador e instrumen-
to somada aos giros são impulso para a mistura-movimento e agencia-
mento das miçangas. Se não houver essa investida, digamos, externa 
e intencional, dificilmente haverá modificações na última composição 
formada.

A atuação do observador aqui é força motriz para que mudanças 
possam acontecer: os movimentos impulsionados por ele se tornam, 
assim, fundamentais para a evidenciação da multiplicidade de possi-
bilidades das combinações. E mais importante que isso, para que se-
jam potencializadas as suas próprias possibilidades de (re)ações a essas 
imagens através de mais e mais giros, a tendência é que essas (re)ações 
estejam cada vez mais ligadas à contaminação, do observador, por uma 
criatividade de registro lúdico-interpretativo que a imprevisibilidade das 
mudanças a cada giro propicia. 

Esses giros, depois do primeiro, constituem a correlação que se es-
tabelece entre o observador e o instrumento, movimento de afecção 
onde ambos se provocam reciprocamente (se o instrumento não estiver 
mais afetando o observador, este pode parar de girá-lo e distanciá-lo; ao 
mesmo tempo, os tipos de movimento do observador – lentos, velozes, 
para a esquerda, para a direita – irão afetar as imagens pelos encontros 
e, consequentemente, os agenciamentos que irão acontecer entre as 
miçangas.     

Essa relação entre o que apenas didaticamente estou considerando 
como “externo” (“fora”) e “interno” (“dentro”), esses cruzamentos de 
fluxos entre o observador que está “fora” e as imagens que se formam 
“dentro” do caleidoscópio me parecem se aproximar dos processos pe-
los quais nós, subjetividades, passamos o tempo todo, provocados por 

acontecimentos “externos”, que envolvem dobras, diluição de territó-
rios existenciais (breakdown) e conformação de outros novos (novas 
correlações de forças), enfim, autopoieses. 

A disposição criativa para o novo, portanto, está muito vinculada às 
ações e reações sensíveis dos próprios sujeitos, em suas subjetivações, às 
perturbações “externas” e às (re)construções “internas” de seus corpos 
que delas podem resultar. As configurações de territórios existenciais 
por esses sujeitos como parte de suas transformações poderiam se con-
figurar como oportunidades potentes na busca por desvios daquilo que 
é confortável em direção às possibilidades às quais se abre esse mundo 
múltiplo e complexo que habitam.  

Tendo em vista que os processos que envolvem o lidar com o ca-
leidoscópio remeteriam, como destacado, a sensações, mudanças, mo-
vimentos relacionados com o próprio observador em seus processos 
de subjetivação, as características do teleidoscópio nos propiciariam 
pensar num momento seguinte, envolvendo um observador talvez já 
remexido, disposto, criativo, se imbricando no mundo, cuja visão não 
mais seria a de reflexos agenciados pela dependência dos movimentos 
apenas dele próprio.  

Esse é um instrumento avesso ao recolhimento, porque sua confi-
guração se volta à abertura, à amplitude, ao “exterior”. As “miçangas” 
são elementos do próprio ambiente para o qual está direcionado e os 
anteparos reflexivos (espelhos), que antes estavam “dentro” do corpo 
do aparelho, agora foram substituídos por uma lente multifacetada, po-
sicionada em uma de suas extremidades. Do observador, só se espera 
que aproxime o aparelho do olho. Não é preciso nem girar para que 
a multiplicidade de agenciamentos aconteça, pois a força motriz para 
a conformação dos padrões caleidoscópios também está no “fora”, nos 
movimentos de outros seres e coisas em seus agenciamentos, nos tem-
pos que estabelecem no âmbito de suas dinâmicas cotidianas próprias. 

O teleidoscópio naturalmente facilita a imersão do observador, en-
quanto observação participativa, no que está acontecendo no ambiente. 
É dispositivo que aguça a curiosidade, mexe com errâncias da atenção 
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e também com o tempo de pensamento, de tentativa de 
conhecimento e interpretação das imagens, pois essas, 
muitas vezes, são imagens em movimento: movimento 
do “fora”, do efêmero, do outro, do desconhecido.

O próprio observador pode capturar um momen-
to dessas imagens, congelá-lo mentalmente e proceder 
a uma interpretação subjetiva, mas esse apanhar de 
acontecimentos, como o fazem as fotografias, permite 
o conhecer até certo ponto, pois suprime dele, no seu 
tempo de duração, movimentos e sensibilidades que 
lhes potencializariam sentidos. E se esse observador se 
perceber instigado pelos estrangeiros do “fora” e quiser 
conhecê-los melhor, terá que se mexer, ir se misturar 
a eles; entender seus movimentos, relações e apropria-
ções; participar, talvez, de seus cotidianos; se deixar con-
taminar por eles contaminando-os ao mesmo tempo.   

Esse percurso proposto para os participantes da Pes-
quisa de Campo – que talvez até possa ser considerado 
um percurso metodológico no âmbito da pesquisa-inter-
venção – a partir de suas relações com os cinco fragmen-
tos e com as atividades a eles vinculadas, constituiu-se 
como meu próprio percurso tanto no decorrer da Pes-
quisa quanto no da tecitura da tese-teia, como mencio-
nado anteriormente. Foram movimentos considerados 
potentes ao ponto de terem sido incorporados ao meu 
corpo-professora quando do desenvolvimento didático-
-pedagógico constante dos componentes curriculares pe-
los quais fiquei responsável a partir de agosto de 2020 na 
FAU-UFJF, no sentido de também deixá-los sugeridos e 
sempre serem instigados nos corpos-estudantes para que 
eles pudessem se sentir impelidos a construírem seus 
próprios meios para fazê-los, se assim quisessem.   

Vale ressaltar que o quinto e último fragmento se 

Figura 17. Imagem a partir da lente do caleidoscópio
 

Foto: Mônica Olender          Data: 2019

Figura 17. Imagem a partir da lente do teleidoscópio

 

Foto: Mônica Olender          Data: 2019
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constituiu, exatamente, por um caleidoscópio e um te-
leidoscópio, como se verá adiante (página 196).

Os agenciamentos ocorridos durante todo o período 
da Pesquisa de Campo conformaram experiências cujas 
reverberações ainda sinto neste corpo-pesquisadora-pro-
fessora-aranha, intensidades que exercitam a intuição e 
me impulsionam a constantes recriações subjetivas, o 
que inclui meus movimentos como professora de AU.

Neste contexto, torna-se quase irresistível a vontade 
de esmiuçar cada momento da Pesquisa, trazer muito 
mais trechos das narrativas dos insetos-professores a 
partir da grande quantidade de temas sobre os quais 
conversamos, mas há que se levar em consideração os 
objetivos da presente tese-teia e os sentidos daquilo que 
é trazido para contemplá-los. Por isso, somente alguns 
mais relevantes foram escolhidos para comporem este 
fio-pista 5 e aparecem mais profusamente na seção “Re-
verberações”.  

A seguir, é apresentada a descrição de cada um dos 
fragmentos e considerações rápidas sobre minhas im-
pressões gerais quanto às (re)ações dos professores en-
quanto afetados por eles. 

1º. Fragmento

(...) Quando as cidades são transformadas 
abruptamente a partir de uma política exterior à 
organização dos cidadãos enquanto sociedade, 
cerceando-os da participação das decisões, os 
sujeitos podem não mais se assemelharem com 
os espaços da cidade. O cidadão pode não reco-
nhecer historicamente o espaço urbano, tornan-
do-se alheio ao mesmo. Os espaços da cidade 
se tornam estranhos, quando não correspondem 
à dinâmica histórica-política ou à dimensão afe-
tiva das pessoas na vivência do espaço urbano 
ou na situação do ‘esquecimento’ das políticas 
públicas dos espaços históricos (não cuidam, 
não preservam), devido a orientação adotada 
de uma lógica da racionalidade técnico-científi-
ca ou econômica, externa à realidade dos cida-
dãos. (p. 14).

(...)

As diferentes configurações da cidade revelam 
como os cidadãos realizam seus encontros. Se a 
cidade gera nos indivíduos o aumento da potên-
cia individual e da potência do corpo da cidade, 
os diferentes espaços da cidade que assim o fa-
zem, serão lugares de convergência de pessoas, 
de retornos assíduos.

Ao contrário, se os espaços da cidade não favo-
recem o aumento de potência dos indivíduos, 
esses espaços passarão a serem[sic] repulsivos, 
vazios, ignorados, mal cuidados, já que sem utili-
dade para a vida e a expansão da liberdade. Os 
cidadãos poderão se tornar ausentes e serão pas-
sivos ou alheios ao sentido do lugar. (p. 14-15). 

Fátima M. A. Bertini, 2015
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Certa vez, um professor que ministra componentes 
curriculares mais voltados para a área do Urbanismo me 
disse não conseguir pensar em nenhuma atividade que 
pudesse desenvolver com estudantes, enquanto relevân-
cia didático-pedagógica, em espaços outros que não os 
das salas de aula. 

Como já me referi em momentos anteriores desse 
texto, é impossível para mim, porque compondo minha 
formação e também minhas práticas didático-pedagógi-
cas, não contemplar, pelo menos em algumas oportuni-
dades – em componentes curriculares e em projetos de 
extensão – atividades de imersão nos lugares. 

Nesse sentido, me seria bastante fácil tomar a mani-
festação do colega como contribuição causal importante 
para várias lacunas que se pode perceber nas formações 
de arquitetos e urbanistas no que diz respeito à carência 
de envolvimentos corpóreos nos cotidianos dos lugares 
como premissas aos processos de projeto, lacunas estas, 
vale dizer, que são históricas e estão na base de consti-
tuição de muitos cursos de AU brasileiros desde sua ori-
gem. Porém, ao trazer esta situação para o contexto de 
produção do primeiro fragmento da Pesquisa de Cam-
po, optei por me colocar em xeque, sair de uma posição 
até certo ponto confortável das convicções para pensar 
em possibilidades de experiências ocorrerem não ape-
nas em espaços outros que não os das salas de aula, 
mas também nestas últimas em co-existência com aque-
les, tendo em vista que quaisquer lugares e quaisquer 
momentos, como nos ensina Larrosa, são possibilidades 
para experiências. 

Tomando como disparadores a conversa menciona-
da acima, os tensionamentos principalmente dos fios-
-pistas 1, 2 e 4, as referências até então estudadas, bem 
como o primeiro fragmento e a atividade a ele vinculada 
foram pensados no sentido de serem capazes de: 

• estimularem percepções, sensações e emoções 
nos corpos professores-insetos;

• num crescente, até mesmo pelo lúdico que lhes 
pretendia intrínseco, irem envolvendo os participan-
tes, abrindo-lhes oportunidades para a atribuição de 
sentidos próprios àquele sentir-pensar-agir direcio-
nando-os para si e para ações inventivas também re-
lacionados aos seus cotidianos acadêmicos; 

Figura 19. Conjunto de elementos que compõem o primeiro fragmento

 

   Foto: Mônica Olender          Data: 2019
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• estimularem a valorização das experiências de 
vida de cada participante a partir da liberdade de se 
valerem delas – através de memórias, histórias, sen-
timentos, emoções e o que mais as fizesse emergir 
– para se lançarem na aventura de agenciamentos 
com o próprio fragmento e com o que insurgisse pelo 
desenvolvimento da atividade que o acompanhava;

• abrirem direções para se pensar os “outros” (no 
sentido de um outro que não é a subjetividade que 
estava fazendo a experiência nem uma “sua” repre-
sentação) em seus lugares de fala e contextos de vida, 
estimulando, neste mesmo movimento, reflexões 
mais amplas sobre ecologia/ecosofia; empatia; justiça, 
responsabilidade e desigualdade sociais; preconcei-
tos de diversas matizes (étnicos, à raça, à gênero, à 
corpo, a orientações sexuais, a deficiências etc); alie-
nação; consensos e dissensos; dentre outros;

• neste mesmo contexto de consideração de “ou-
tros”, despertarem atenção para seres vivos não-hu-
manos que também são habitantes do mundo, o 
transformam e são transformados por eles;

• provocarem perturbações criando a possibilida-
de para rupturas cognitivas (breakdown);

• estimularem, mesmo que superficialmente, refle-
xões sobre o que chamo de “romantização” do cam-
po da AU, muito provocada pelas maneiras e pelos 
enfoques com que dispositivos midiáticos e também 
nosso sistema educacional o homogeneízam, elitizam, 
rotulam e moldam para o que interessa ao mercado 
capitalista;

• alargarem a gama de objetivos aqui traçados a 
partir do que narrassem os professores sobre suas ex-
periências com o fragmento e a atividade a ele vincu-
lada.

Do desejo de co-existência destas questões reverbe-
rando num único acontecimento, emergiu a imagem de 
uma praça qualquer, em um lugar qualquer, apresenta-
da como recém reformada, vazia de pessoas e animais, 
mas constituída por elementos que, se esperava, cha-
massem a atenção dos participantes. 

Figura 20. Painel com a imagem da praça

 

        Foto: Mônica Olender          Data: 2019
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Imagens do programa The Sims171 foram usadas não 
só para comporem a praça, mas também cinquenta 
representações de seres humanos e de outros animais 
escolhidas para, propositalmente, conformarem uma si-
tuação plural. No caso dos seres humanos, diferenças 
de raças, gêneros, idades, corpos, classes sociais esti-
veram presentes; para os demais animais, diversidade 
de espécies. Em fichas específicas, nomes e ocupações/
profissões já definidos previamente por mim foram dis-
ponibilizados para que, a partir deles, os participantes 
selecionassem, dentre as cinquenta possibilidades, as 
imagens que iriam representar suas personagens. 

A ideia por trás desta proposta de correlações en-
tre ocupações/profissões e representações imagéticas 
emergiu da curiosidade de entender se haveria alguma 
dificuldade, por parte dos professores, em realizá-las, 
justamente porque é sabido que os estereótipos têm pro-
eminência em porções capitalistas, machistas e precon-
ceituosas do mundo, como é a nossa brasileira, ainda 
fortemente conduzida por um modelo estético burguês 
e colonizador europeu e estadunidense. Neste sentido, 
a sugestão de que a escolha das imagens fosse feita em 
dez segundos objetivava limitar o tempo de reflexões 
mais aprofundadas, dando espaço para que ações de 
caráter mais imediatista guiassem as escolhas a partir de 
possíveis predefinições subjetivas. 

É importante esclarecer que não havia nenhuma 
intenção de julgamento das escolhas dos participantes 
nem para as imagens, nem para as histórias narradas, 
mas sim a de entender como estes concebiam os “ou-
tros”, ou seja, que tipos de “outros” os povoava, e como 
entendiam os lugares desses outros em seus modos de 
viver e de deles se apropriarem.     

         

171 A base gráfica utilizada para a 
criação da imagem desta praça foi o pro-
grama The Sims 3, jogo virtual de simu-
lação de vidas criado por Will Wright, de-
senvolvido por Maxis e The Sims Studio 
e distribuído pela Eletronic Arts. Sua ma-
nipulação ficou à cargo da arquiteta Yara 
Neves. A imagem foi impressa em folha 
tamanho A3, se assemelhando a um tabu-
leiro de jogo. Figura 21. Fichas

 

Foto: Mônica Olender          Data: 2019
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Tendo os nomes, ocupações/profissões e imagens das 
personagens, os participantes seguiriam na invenção de 
breves histórias, a serem escritas nas próprias fichas, que 
pudessem colocá-las estabelecendo relações entre si e 
com a praça, bem como explicitarem transformações 
pelas quais personagens e espaços poderiam estar so-
frendo/provocando reciprocamente. 

O último passo proposto para a atividade deste frag-
mento era, após refletirem sobre as próprias histórias, 
conhecerem as minhas representações e narrativas para 
as mesmas personagens. Textos e imagens foram im-
pressos em cartões até ali ocultos em uma caixa opaca 
própria. 

Figura 22. Personagens
 

Foto: Mônica Olender          Data: 2019 Figura 23. Personagens

 

Foto: Mônica Olender          Data: 2019
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Figura 24. Narrativas da autora

 

Foto: Mônica Olender          Data: 2019
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O fio que atravessou as narrativas que criei, ampa-
rado por uma pergunta que havia feito aos estudantes 
no Largo do Theatro Central (fio-pista 2, página 110) 
– “quais poderiam ser as consequências, para este lugar, 
caso sofresse algum tipo de intervenção?” – foi tecido a 
partir da consideração de que as transformações sofridas 
pela praça ao ser reformada impactaram consideravel-
mente não só os modos daquelas personagens dela se 
apropriarem, mas também, e de maneira mais ampla, 
de se apropriarem de outros espaços que extravasavam 
aquele. 

A intenção que acompanhou a disponibilização des-
tas minhas narrativas era que elas pudessem se constituir 
como os elementos perturbadores de possíveis posições 
de conforto dos participantes, abrindo-lhes outras dire-
ções de pensamento a partir do estímulo à “duração” 
bergsoniana172 na experiência. Esta foi a maneira que 
escolhi para ressaltar a diferença na diversidade, ou seja, 
destacar as singularidades (personagens) em suas formas 
de habitar os lugares, explicitando seus desejos, percep-
ções, emoções, sentimentos e comportamentos como 
fatores que implicam planejamentos dos espaços: se são 
relevantes, se não fundamentais, é bom que estejam in-
corporados, impulsionando atuações ético-político-eco-
lógicas de arquitetos e urbanistas, independentemente 
da(s) área(s) do conhecimento em que atuam.  

Todos estes elementos que compuseram o fragmento 
foram acondicionados em caixa de papel cartão confec-
cionada especialmente para esta finalidade.

Posso dizer que o que muito me marcou nos mo-
vimentos dos cinco professores que desenvolveram a 
atividade foi o quão frágeis podem ser nossas conside-
rações tácitas sobre as complexidades que envolvem as 

relações que outros seres, que não nós mesmos, estabe-
lecem com os espaços. Me parece ser essa uma questão, 
se a tomarmos no mundo vivido, capaz de manter rasas 
nossas apreensões dos espaços e das diversas e diferen-
tes maneiras pelas quais estes são apropriados, questão 
preocupante se considerada no espectro de arquitetos e 
urbanistas. 

Em relação a isso, o que pude perceber nos textos 
dos colegas foi um foco pragmático nas críticas à confi-
guração e às características simuladas para a praça, mas, 
de maneira geral, pouca implicação na criação de rela-
ções e dinâmicas envolvendo-a, situação no âmbito da 
qual ainda ressalto a completa ausência de escolhas de 
representação de animais participando das dinâmicas 
criadas.    

  Essa observação me faz pensar que meu estranha-
mento pela “falta de gente” notado nos relatos dos es-
tudantes mencionado no fio-pista 1 (página 96) esteja 
diretamente relacionado a lacunas nas formações não 
somente deles, estudantes “de hoje”, mas nas de uma 
boa parte de nós, há várias décadas. 

172 Em termos de reverberação 
corpórea no registro do sentir-pensar-a-
gir, abre espaço para o que não é imediato 
promovendo um mergulho no já vivido a 
partir da correlação entre passado e pre-
sente e da revisita ao próprio acontecimen-
to que o disparou.
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2º. Fragmento

Ainda perturbada por elucubrações acerca 
das experiências com estudantes no Platô do Ins-
tituto de Ciências Humanas da UFJF e no Largo 
do Theatro Central em Juiz de Fora/MG (página 
95 e 108, respectivamente), ao que se somou 
alguns pontos trazidos pelos participantes em 
seus primeiros textos (aqueles em que discorre-
ram sobre ensino de AU) e nas nossas conver-
sações em (re)ação ao primeiro fragmento, optei 
por interceder dessa vez em prol de reflexões 
acerca das posturas,  enquanto movimentos de 
imersão, de arquitetos e urbanistas no(s) mun-
do(s). A perspectiva aqui é a de como aborda-
gens didático-pedagógicas dos componentes cur-
riculares dos cursos e as escolhas que fazem os 
próprios professores sobre o quanto as ementas 
desses componentes poderiam influenciar na ca-
racterização de métodos e na composição institu-
cional de “perfis” para formações dos estudantes 
de AU. 

Desde o texto de Apresentação da tese-teia, fiz 
questão de deixar explícita minha inclinação por 
oportunidades de imersões corpóreas no mundo 
como possibilidades para experiências do conhe-
cer e, no mesmo passo, de aprimoramento de 
habilidades. Lamento que ações voltadas para 
essa finalidade não estejam previstas com mais 
proeminência nos projetos político-pedagógicos 
– PPPs – dos cursos173, porque as percebo como 
potência a compor formalmente o cotidiano dos 
estudantes de AU e também dos professores de 

173 Ressalto os PPPs porque penso 
em algo mais consistente e complexo que 
currículos!

Figura 25. Conjunto do segundo fragmento

 

Foto: Mônica Olender          Data: 2019
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AU, inclusive porque geralmente fica à cargo desses úl-
timos a maior contribuição nas elaborações e revisões 
dos PPPs.

A partir dessa teia de elucubrações dos dois parágra-
fos anteriores, algumas questões foram formuladas, ba-
lizando direções para a configuração do segundo frag-
mento a partir de reflexões sobre corpos-professores: 

• será que nós, professores, nos sentimos à vonta-
de participando de imersões corpóreas nas cidades/
territórios/lugares? 

• será que ainda sabemos (se é que nossa forma-
ção contribuiu/contribui para sabermos) nos movi-
mentar nos e pelos lugares, e em qualquer lugar? 

• temos nos permitido estabelecer relações com 
os seres humanos e não humanos e com as coisas 
nas e das cidades/territórios/lugares? Se sim, que re-
lações seriam essas?

• estamos dispostos: 
(1) a nos impregnarmos com os gostos, com os chei-
ros, com a estética de lugares diferentes daqueles 
com os quais estamos acostumados? 
(2) a botarmos as mãos em quaisquer paredes e os 
pés em quaisquer calçadas? sentarmos em qualquer 
banco ou meio-fio? 
(3) a jogarmos dama com quem estiver jogando na 
praça? ficarmos parados com os olhos fechados em 
meio à multidão? 
(4) a desenharmos detalhes arquitetônicos, mas tam-
bém flores brotando no asfalto e os cachorros famin-

Figura 26. Cartões com imagens

 

Foto: Mônica Olender

Figura 27. Cadernetas de campo

 

Foto: Mônica Olender          Data: 2019
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tos que nos seguem nas ruas? 
(5) a começarmos a estudar os processos a que estão 
sujeitas as construções em suas técnicas e deteriora-
ções; as ocupações, as apropriações e as transforma-
ções dos espaços nos dispondo, num primeiro mo-
mento, a somente senti-los em seus contextos? 
(6) a fazermos anotações e construirmos narrativas 
sobre o que entendemos se passar com as vidas de 
outros seres nas cidades? 
(7) a entrarmos num ônibus nos horários de pico e 
seguirmos até seu ponto final? 
(8) a morarmos, mesmo que temporariamente, numa 
unidade do programa Minha Casa Minha Vida?  

Participar ou não de ações como essas elencadas e/
ou de quaisquer outras que se possa pensar não me pa-
rece ser, pelo menos de maneira isolada, fator capaz de 
definir aqueles que serão “bons” ou “maus” arquitetos 
e urbanistas ou “bons” ou “maus” professores de AU, 
se é que é possível admitir classificações generalizado-
ras como essa. O que intentava quando refletindo sobre 
essas questões e como abordá-las num fragmento era 
apenas encontrar possibilidades de abertura de espaços 
para conversações que pudessem incrementar o que já 
vínhamos pensando e conversando no chat ou, mesmo, 
abrir outras direções para reflexões. 

Em relação a essa “ex-posição” ao mundo de um tí-
pico sujeito da experiência larrosiano em sua atuação 
como arquiteto e urbanista incorporado (ver elucidário, 
página 369) – roubando aqui a expressão usada pela 
arquiteta e urbanista Monique Marques (2010) – são 
vários os estudiosos174, de diversos campos do conheci-
mento, que abordam em seus trabalhos, e há décadas, 

essa preocupação. Suas posições e quase súplicas, expli-
citadas nos discursos que produziram/produzem foram 
estímulo para o sustento dessas provocações na compo-
sição do fragmento, cujas questões disparadoras para a 
conformação de seus objetivos foram: 

• “o quão dispostos estaríamos nós, professores, 
a nos lançarmos numa experiência de imersão no 
mundo?”; 

• “saberíamos, nós, professores, desenvolver as 
atividades que pedimos a nossos estudantes realiza-
rem?”; 

• “o quanto nós, professores, conseguimos, de 
maneira complexa, promover as relações – ou numa 
linguagem mais coloquial, os tão falados links – que 
tanto cobramos que os estudantes deem conta (por 
exemplo, entre componentes curriculares, entre teo-
ria e prática, entre academia e “restante” do mundo, 
dentre outros)?”

Partindo dessa contextualização, foi solicitado aos 
participantes que escolhessem um lugar de sua prefe-
rência para a realização de parte da atividade que acom-
panhou o fragmento: imersão corpórea175. Para tensio-
ná-los quanto às implicações abordadas pela segunda 
questão acima, lhes foi apresentada uma sequência de 
prioridades para pautar suas escolhas, mas com caráter 
apenas sugestivo, pois era importante que esta opção 
se desse a partir da atribuição de sentidos próprios por 
cada participante. 

A primeira possibilidade era a de um lugar que já 

174 Ver nota 155, página 159.

175 Vale ressaltar que uma das mais 
potentes referências para o pensar a efe-
tivação prática da atividade agregada a 
este fragmento são as propostas de “mon-
tagem” que a profa. Paola Bereinstein Ja-
cques costuma adotar nos componentes 
curriculares que ministra para turmas da 
Pós-graduação em Arquitetura e Urbanis-
mo da Faculdade de Arquitetura e Urba-
nismo da UFBA – PPG-AU/UFBA. Tive a 
oportunidade de fazer estas experiências, 
por duas vezes, em dois lugares diferentes 
da cidade de Salvador-Ba. Porém, por ter 
estado na posição de estudante de arquite-
tura e urbanismo que prescindia de técni-
cas e habilidades para apreender as dinâ-
micas daqueles lugares e de habilidades e 
criatividade para apresentar um resultado 
posteriormente em sala de aula, percebi 
que, por várias e várias vezes durante os 
processos de realização das atividades, me 
surpreendi questionando a mim mesma 
se, realmente, sabia fazer aquilo a partir 
de técnicas específicas e adequadas. O que 
encontrei em mim como saberes incorpo-
rados, muito pautados em textos dos clás-
sicos Gordon Cullen e Kevin Lynch, além 
dos de Maria Elaine Kohlsdorf, não me 
ajudaram em reflexões sobre as dinâmicas 
de apropriação e transformações dos espa-
ços contemporâneos porque seu foco na 
morfologia naturalmente não contribuiu 
para abarcar aquela vertente de compre-
ensão. Foi a partir destes questionamentos 
que comecei a pensar no quanto nós, pro-
fessores, realmente estaríamos preparados 
para avaliar estudantes em exercícios com 
os quais não temos aproximação teórico-
-prática para nós mesmos os desenvolver-
mos? A influência das propostas de mon-
tagens da professora Paola e estas e outras 
reflexões pautaram também a construção 
do quinto fragmento.      
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tivesse sido tema para exercícios de estudantes no âmbito de algum 
componente curricular ou de projeto de pesquisa ou extensão ou de 
qualquer outro tipo de atividade orientada/coordenada pelo professor. 
A segunda, procurava ressaltar quaisquer tipos de relações que, como 
arquiteto e urbanista, o profissional tivesse tido, individualmente ou na 
companhia de outros, com o lugar escolhido. Por fim, a terceira opção 
se enveredou para valores de ordem afetiva (nesse último caso, me 
interessava conhecer os parâmetros de análise e as (re)ações dos partici-
pantes ao trabalharem com o passado, principalmente com memórias, 
tensionadas pelo tempo presente).

No geral, a atividade se configurou por três momentos: 

1. um anterior à imersão, quando cada participante – utilizando blo-
cos plásticos de montar e cartões com imagens (que compunham o 
corpus do fragmento) e quaisquer outras coisas que quisesse usar – 
simularia uma representação do local escolhido com informações e 
características que lhes parecessem relevantes, mas estas recuperadas 
da memória. Complementando essa etapa, em fichas próprias tam-
bém disponibilizadas, lhes foi pedido responder a três perguntas e 
desenvolver uma narrativa:

FICHA 1 – Sobre a escolha do lugar
1. Que motivação(ões), mesmo tendo seguido critérios pré-defini-
dos, @ levou a escolher esse lugar?
2. O lugar fica na cidade em que você trabalha, vive, estuda (e/
ou outro)?
3. Como descreveria a sua relação com esse lugar? Você o fre-
quenta?   

FICHA 2 – Narrativa do lugar antes da imersão
1. Escreva uma narrativa sobre o lugar que escolheu 

2. no segundo momento correspondente à imersão propriamente 
dita, os participantes foram instigados a dedicar algumas horas à 
experiência de imbricamento com os humanos, os não humanos e 
as coisas em seus processos relacionais a partir da apreensão e apro-
priação dos lugares escolhidos. Como oportunidade para se valerem 
também das sensações e não somente dos sentidos em movimentos 
de percepção espacial, foram incentivados a experimentarem comi-
das e bebidas típicas (se fosse o caso), a se acomodarem onde pudes-
sem sentir cheiros próprios do lugar, bem como conversarem com 
pessoas que encontrassem por lá. Uma caderneta foi disponibilizada 
para anotações de campo, desenhos e para o que quisessem fazer 
com ela. Foi sugerida sua utilização de trás para frente simplesmente 
como recurso lúdico de tentativa de rompimento cognitivo com or-
denações a que estamos mais acostumados.

3. por fim, nessa última parte após a imersão, o interesse estava vol-
tado para a possibilidade de movimentos de ressignificação (ou não) 
daquela primeira representação do lugar feita com base em lem-
branças. Para isso, foi sugerido aos participantes que reutilizassem 
os mesmos blocos de montar e os cartões agenciados ao que mais 
quisessem lançar mão, inclusive coisas que, porventura, tivessem re-
colhido no próprio lugar visitado por terem despertado sua atenção 
por algum motivo. O intento era que essa segunda montagem pu-
desse lhes configurar exercício de pensamento sobre possíveis dife-
renças percebidas e sentidas em relação àquelas percebidas, sentidas 
e representadas no primeiro momento. Três outras fichas traziam 
questões a serem respondidas e a solicitação para a construção de 
uma narrativa voltadas para esta direção explicitada:  
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FICHA 3 – Sobre você no lugar
1. Que sensações você sentiu quando imerso no lugar?
2. Que relações estabelecidas, que são próprias do lugar, lhe cha-
maram mais a atenção?
3. O que você poderia citar como surpreendente(s) na imersão, se 
houver, em relação à construção que representou antes da imer-
são?                                               
4. Como descreveria as relações que estabeleceu com as coisas 
desse lugar e, consequentemente, com ele, após a imersão?

FICHA 4 – Narrativa do lugar após a imersão
1. Escreva uma narrativa sobre o lugar da experiência da imersão

FICHA 5 – Vibrações
1. O que lhe passa na cabeça quando examina o conteúdo do 
saquinho azul? O que você fez com ele?
2. Você sentiu dificuldades em produzir as narrativas? Comente.
3. Se já propôs para seus estudantes de AU a realização de ativi-
dades que envolvessem um lugar em alguma cidade, como pode-
ria descrever a sua mediação na explicação e acompanhamento 
desta atividade junto a@s estudantes (em sala de aula ou, mesmo, 
fora dela)? Você costuma fazer uma auto-avaliação crítica na sua 
postura como mediador em atividades dessa natureza (ou, mes-
mo, de outras)?                                                  
4. Você percebe potencialidades, consideradas para qualquer 
disciplina das matrizes curriculares das graduações de AU bra-
sileiras, em atividades de imersão na(s) cidade(s)? Comente sua 
resposta.

Apenas duas professoras realizaram essa atividade. De início, a bai-

xa adesão me surpreendeu, pois imaginava que, pelo fato de trazer 
como foco exatamente a oportunidade daqueles corpos-professores-
-insetos estarem em lugares que lhes fossem caros, podendo exercer 
livremente movimentos que são próprios a arquitetos e urbanistas (ou 
seria importante que fossem), o convite seria irrecusável. Mas como 
definido previamente para a condução da Pesquisa, os motivos para a 
não realização da atividade não foram diretamente especulados junto 
aos participantes, mas alguns deles mencionaram no chat, por livre e 
espontânea vontade, que a falta de tempo fora preponderante. 

É importante ressaltar que os textos e as montagens construídos pe-
las participantes que se “ex-puseram” à oportunidade da experiência 
foram de uma potência impressionante, principalmente pela exaltação 
quase infantil (no sentido do vigor que crianças geralmente demons-
tram naquilo que contam com empolgação) que trouxeram os relatos 
do terceiro movimento. Para uma das professoras, ficou evidente sua 
ansiedade em me contar o que havia se passado com ela a partir dessa 
experiência, alegria antecipada à elaboração do texto ou participação 
no chat por um e-mail que enviou logo após seu retorno do lugar esco-
lhido: 

Boa noite, escrevo para te contar que passei a tarde no local que es-
colhi para realizar a atividade proposta na segunda caixinha. E foi tão, 
mas tão produtivo, vou pensar um pouco sobre essa experiência e não 
vejo a hora de redigir o texto com minhas impressões. Abraços.

Esse fragmento conseguiu reunir, de maneira complexa, exercícios 
de apreensão e de invenção de si (produção de subjetivação) em proces-
sos que, a meu ver, foram desviantes de um status quo hegemônico. Foi 
possível perceber que, saindo de seus lugares de conforto, se dispondo 
e se ex-pondo à possibilidade da experiência, lúdica e sensivelmente, 
as professoras se abriram esteticamente para o inesperado e inventaram 
caminhos, ancoradas na memória e em saberes e habilidades incorpo-
rados, para a invenção de algo que, a partir de seus relatos, considero 
ter sido “novo” e potente para elas.               
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3º. Fragmento

Já fazia quase quatro meses que o rompimento da barragem de rejei-
tos da mineradora Vale do Rio Doce, em 25 de janeiro de 2019, na ci-
dade de Brumadinho/MG, era notícia constante na TV, nas rádios e nos 
jornais brasileiros, assim como também o fora o desastre envolvendo a 
mineradora Samarco, em 2015, em Bento Rodrigues – Mariana/MG. 

Outro assunto que era pauta insistente nos canais e plataformas vir-
tuais de notícias versava sobre a deliberação do ministro da Educação 
Abrahan Weintraub, no final do mês de abril de 2019, de cortar verbas 
de universidades federais que, para ele, praticariam “balbúrdia”, o que 
incluiu a UFBA e deixou sob suspeita a UFJF. Os índices de violência 
contra mulheres, LGBTQA+, povos indígenas e pretos aumentavam 
sem precedentes na história do país impulsionados pela permissividade 
e preconceito manifesto de membros do alto escalão do executivo e 
do legislativo federal. Também em abril desse mesmo ano, mas na sua 
primeira metade, dois edifícios desabaram na comunidade de Muzema, 
bairro Itanhagá, da cidade do Rio de Janeiro/RJ, fazendo mais de duas 
dezenas de vítimas. 

 Essas e algumas outras situações de desrespeito às vidas huma-
nas e não humanas e a suas histórias e memórias, bem como de ataque 
à e desmonte da educação pública no país estavam deixando (e conti-
nuam) não só a mim, mas a pessoas próximas, em estado de desânimo, 
letargia e, mesmo, adoecimento. Foi pensando exatamente sobre como 
os acontecimentos no mundo podem nos afetar, sobre como consegui-
mos (ou não) a eles reagir e de que formas eles podem, e defendo que 
devam, fazer parte dos cotidianos de nossas aulas, que me veio a ideia 
para criar o terceiro fragmento.  

 A materialização dessa teia de assuntos e sentimentos num frag-
mento se deu de forma até certo ponto árdua, pois a sua construção 
envolveu muitos exercícios de pensamento e várias técnicas diferentes 
tendo sido, dentre os cinco, o que mais demandou tempo e dedicação. 
De um modo geral, pode ser caracterizado por uma estética quase te-

Figura 28. Conjunto do terceiro fragmento

 

Foto: Mônica Olender          Data: 2019
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atral que, propositalmente, provocando per-
turbações, instiga sentir-pensar-agir povoados 
por mistério e espanto. Dois autores inspira-
ram tais escolhas. O primeiro é Roland Bar-
thes (2015, p. 15-16), quando diz que 

(...) o lugar mais erótico de um corpo 
não é lá onde o vestuário se entrea-
bre? Na perversão (que é o regime 
de prazer textual) não há “zonas 
erógenas” (expressão aliás bastante 
importuna); é a intermitência, como 
disse muito bem a psicanálise, que 
é erótica: a da pele que cintila entre 
duas peças (as calças e a malha), en-
tre duas bordas (a camisa entreaber-
ta, a luva e a manga); é essa cintila-
ção mesma que seduz, ou ainda: a 
encenação de um aparecimento-de-
saparecimento. 

O segundo, é Tim Ingold (2012, p. 112), 
que traça uma diferença entre surpresa e es-
panto. Para ele, a primeira “(...) quando as 
coisas não saem como previstas, ou quando 
seus valores – como especialistas estão incli-
nados a dizer – afastam-se ‘do que se pensava 
anteriormente’”. Por sua vez, o espanto é ca-
racterístico de um mundo em devir, em que 
ele 

(...) advém da valorização de cada 
momento, como se, naquele mo-
mento, estivéssemos encontrando o 
mundo pela primeira vez, sentindo 

seu pulso, maravilhando-nos com a 
sua beleza e nos perguntando como 
um mundo assim é possível.  

A caixa de papelão, protagonista de todo 
o conjunto, foi projetada para possibilitar a 
cadência desejada aos movimentos dos par-
ticipantes, buscando potencializar cada um 
dos momentos pelos quais estes seguiriam no 
processo proposto. Seu manuseio em etapas 
– por isso conformada por aberturas devida-
mente protegidas com tampas em faces opos-
tas (superior e inferior) – procurava, intencio-
nalmente, uma diminuição de velocidades 
de fruição para cada uma delas, acionando 
conscientemente a atenção, mas possibilitan-
do errâncias e focalizações. 

Uma das faces laterais da caixa recebeu 
uma estreita abertura para que, por ela, fos-
se puxada a extremidade do que chamei de 
pergaminho, uma tira extensa de papel, que 
pode ser enrolada e desenrolada, sobre a 
qual foram impressos trechos de alguns tex-
tos que reverberavam em meu corpo naquele 
período, todos relativos ao que considerava 
abordagens direcionadas a sentir-pensar-agir 
desviantes do hegemônico. Essa foi a manei-
ra encontrada para fazer chegar aos partici-
pantes, caso se interessassem por conhecê-las, 
algumas referências bibliográficas que ba-
lizavam a construção da tese-teia até aquele 
momento, pois não me agradava a ideia de 
disponibilizar uma lista, digamos, árida, de 
“referências bibliográficas”.

Figura 29. Local da caixa 
onde fica guardado o 

pergaminho

 

Foto: Mônica Olender          
Data: 2019

Figura 30. Pergaminho 
com trechos de textos 

impressos

 

Foto: Mônica Olender          
Data: 2019
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 O interior da caixa foi dividido em duas partes, por 
isso duas tampas. Na superior, apesar de haver um espe-
lho no fundo176, seu objetivo era receber elementos que 
viriam do exterior depois de manipulados pelos partici-
pantes. Na inferior, os elementos nela contidos é que se-
riam liberados após a tampa ser aberta com a face ainda 
voltada para baixo, possibilitando que tudo dali caísse 
por gravidade, perturbando o participante e tirando-o 
ludicamente de seu lugar familiar (breakdown): estavam 
naquele recipiente um “corpo-conceito”, um móbile e 
vários papéis estampados, dobrados em quatro partes 
cada um. 

 

176 É relevante dizer que esse espe-
lho é, na verdade, a reunião de vários pe-
quenos quadrados ligados uns aos outros 
por uma base de papel autocolante.

Figura 31. Interior da caixa com o pergaminho e os 
papeis dobrados: parte inferior da caixa

Foto: Mônica Olender          Data: 2019

Figura 32. Interior da caixa com o bloco de papeis e 
espelho – parte superior da caixa

Foto: Mônica Olender         
 Data: 2019

Figura 33. Interior da caixa com o espelho – parte 
superior da caixa

Foto: Mônica Olender          Data: 2019
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Faço uma interrupção na descrição do fragmento 
para esmiuçar um pouco mais esses componentes que 
caíam da abertura inferior. Começo por aquele que con-
sidero ser o mais icônico. Ele está diretamente relacio-
nado a um conceito, a um período e a um arquiteto que 
são muito caros à história da AU mundial: o Modulor, 
de Le Corbusier. Sob o ponto de vista da multiplicida-
de, da diferença e do direito amplo de uso e ocupação 
dos espaços, o Modulor representa uma ideia hegemô-
nica dominante de um mundo masculino, branco, sem 
deficiências, hetero e eurocêntrico não só sob a perspec-
tiva da ergonomia, mas, sobretudo, da hierarquização, 
da exclusão, da disciplina e do controle dos corpos no 
espaço-tempo. 

Considerando a coexistência de passado e presen-
te num tempo que não se dá nem de forma circular 
(como acreditavam os antigos), nem linear (como criam 
os modernos), mas, para vários estudiosos, espiralado, a 
ideia era que a potência de sua presença no fragmento 
emergisse como crítica aos modelos – ao Modulor e ao 
que ele representa, em especial – e às repetições (do 
mesmo). 

Sendo assim, a representação trazida para esse ele-
mento “corpo-conceito” sugeria a estética do modelo 
corbusiano, mas este desconstruído, afirmando as con-
tinuidades, mas também sugerindo o novo em devir. O 
“corpo” de papelão, tinta e arame, ligado a um móbile 
de espirais, foi transpassado por vários fios que, rizoma-
ticamente, se distribuíram por sua extensão, ora dando 
voltas, ora exibindo suas extremidades aparentes (pon-
tas soltas), tal qual linhas de fuga prontas para agencia-
mentos: 

a vida está sempre em aberto: seu impulso não 
é alcançar um fim, mas continuar seguindo em 
frente. A planta, o músico ou o pintor, ao se-
guirem em frente, “arriscam uma improvisação” 
(INGOLD, 2012, p. 38). 

Figura 34. Modulor desconstruído

Foto: Josarlete Soares
Data: 2021

Figura 35. Detalhe do modulor des-
construído

Foto: Mônica Olender
Data: 2019



  
  

 18
8 

 P
ar

te
 II

 -
 a

be
rt

ur
a 

es
té

tI
ca

A referência ao tempo, como mencionado, é marca-
da pelos quatro espirais que pendiam desse elemento 
desconstruído em suas linhas de fuga. Cada espiral, re-
cortada nas cores que Le Corbusier adotou para apre-
sentar seu Modulor – preto, vermelho, azul e branco – 
trazia frases, na extensão de suas superfícies superiores, 
sugerindo alguns dos temas que dispararam a constru-
ção do fragmento: 

(1) “Dentro e fora: mesmo espaço que se dobra e se 
redobra em si infinitamente”; 
(2) “Coisas: parlamentos de fios que se entrelaçam”; 
(3) “As coisas te afetam”; 
(4) “Você afeta as coisas”; 
(5) “Corpo no mudo: vibra e percebe”; 
(6) “Sujeito é objeto”; 
(7) “Objeto é sujeito”; 
(8) “Os espaços construídos vão além de estruturas 
visíveis e funcionais”; (9) “Tudo está em tudo”; 
(10) “As dobras ligam”.  

Figura 36. Detalhe do 
modulor desconstruído

Foto: Mônica Olender          
Data: 2019

Figura 38. Detalhe do móbile

Foto: Josarlete Soares                                    Data: 2021

Figura 37. Detalhe do móbile

Foto: Josarlete Soares
Data: 2021
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Por fim, uma série de pequenos papeis dobrados em quatro também 
eram liberados quando da abertura da tampa inferior. O conteúdo e 
sentido destes papeis estão melhor explicados adiante.

Retomo a partir daqui a descrição geral do fragmento. 
Pensar em processos de produção de subjetivação desviantes daque-

las capturadas pelo capitalismo, possibilitados por experiências no(s) 
mundo(s) a partir de dobras e redobras e desdobras e.... Essa foi a dire-
ção seguida para a construção dos últimos elementos que compuseram 
o fragmento. Imagens de várias situações diferentes retratando aconteci-
mentos no mundo contemporâneo (como o rompimento das barragens 
e o arruinamento dos edifícios no Rio de Janeiro) foram impressas em 
pequenos pedaços de papel que, juntos, compuseram um bloquinho 
de folhas destacáveis. Cada página dessas, depois de observada sua 
imagem, deveria ser dobrada em quatro partes. 

Antes de serem levadas para o interior da parte superior da caixa, o 
participante era convidado a destampá-la e olhar, por alguns instantes, 
o que já estava lá: o espelho que passava, a partir desse momento, a re-
fletir sua imagem. Colocadas as folhas dobradas na caixa, ela era então 
novamente tampada para que o próximo passo pudesse ter sequência. 
Pelas instruções, é possível perceber que esses movimentos que acabei 
de descrever, que estão relacionados à parte superior da caixa, são os 
que dão início ao processo de desenvolvimento da atividade. 

O passo seguinte era a abertura da tampa inferior, que liberaria não 
só o Modulor desconstruído e o móbile de espirais, mas também o mes-
mo número de folhas constantes do bloquinho, só que já dobradas e 
redobradas. O movimento agora consistia em desdobrá-las para que as 
imagens nelas impressas fossem apreendidas. Cada uma trazia apenas 
um trecho daquelas imagens retratadas nas páginas do bloquinho com-
pondo com um quadrado de espelho: a intenção era que o participante, 
ao se perceber no espelho junto a porções de tantas outras imagens, se 
sentisse comparte daquela teia de acontecimentos, imbricado a eles, 
reverberando com eles no(s) mundo(s). 

Figura 36. Detalhe do móbile

Foto: Josarlete Soares
Data: 2021
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Pautada no que os cinco professores que se dedica-
ram a essa proposta escreveram em seus textos, percebo 
que, ao interagirem com o fragmento e desenvolverem 
a atividade, efetivamente se colocaram a sentir-pensar 
pelas direções que, sem que soubessem, eu os estava 
instigando a explorar.  No geral, a complexidade que 
envolve as relações entre tudo e todos e, a partir de 
seus agenciamentos, possibilitam experiências-aconteci-
mentos, foi o foco das escritas. Por diversas vezes, os 
participantes fizeram atravessar suas reflexões sobre as 
mazelas do(s) mundo(s) com o papel que a AU, que os 
arquitetos e urbanistas e que os professores teriam no 
sentido de promoverem possíveis transformações nos 
registros sociopolítico, cultural, educacional e ecológico. 

As palavras usadas pelas participantes que mais me 
chamaram a atenção em seus textos foram: afeto, apren-
dizagem, conexões, relações, experiências, repercussão, 
conhecimento, desconhecimento, preconceito, ciência, 
vida, intolerância, arquitetura, ensino, educação, arqui-
tetura, urbanismo, diferença, amor, desigualdade, res-
ponsabilidade, mistura, história, coletivo, diversidade, 
mosaico, consequências, dobras, simplificações, interes-
ses, mercado, gentrificação, afinidades, repelência, em-
patia, outro.  

Figura 41. Detalhe dos papéis 
impressos com imagens 

misturadas

Foto: Mônica Olender
Data: 2019

Figura 40. Papéis impressos 
que compõem o bloco

Foto: Mônica Olender
Data: 2019
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  4º. Fragmento
 
Duas frases do mestre Manoel de Barros foram inspi-

ração para a construção desse fragmento: “Repetir repe-
tir - até ficar diferente” (BARROS, 2016) e “Desfazer o 
normal há de ser uma norma” (Barros, 2006). Naquele 
momento de decisão sobre o que e como fazer esse frag-
mento pautado nessas ideias manoelinas, ainda estava 
bastante nublada a compreensão de como seria inven-
tar o novo a partir de repetições. Tomando a ideia da 
montagem de puzzles, tentei entender esse pensar que 
insistia um tanto quanto paradoxal.

Minha intenção era arriscar afetar os participantes a 
partir de algo que lhes fosse familiar, mas que, ao mes-
mo tempo, ainda pudesse ser capaz de lhes provocar 
espanto. A partir de contato com os professores gerentes 
de cada uma das quatro instituições, descobri os com-
ponentes curriculares sob a responsabilidade dos par-
ticipantes naquele período letivo. Contando com essa 
informação, consegui na internet ou com os próprios 
gerentes os programas de pelo menos um desses com-
ponentes de cada participante.

A primeira ideia foi transformar tais programas em 
um jogo de montar aos moldes de puzzles. Cada um foi 
impresso no tamanho A4, colado num papel cartão e 
separado em várias formas geométricas, algumas delas 
com formas e tamanhos repetidos.

Figura 42. Conjunto do quarto fragmento

Foto: Mônica Olender
Data: 2019
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Com um tipo especial de cola chamada permanente – a mesma usada em blocos 
de post its –, as faces impressas de cada “peça” foram encobertas por um papel colo-
rido opaco, recortado nas mesmas formas e tamanhos das peças e colado sobre elas, 
lhes ocultando o conteúdo.

Nas faces correspondentes ao papel cartão, cada peça recebeu pedacinhos de 
velcro para que pudessem ficar aderidas na superfície de um feltro fornecido em 
tamanho A4. Essas “peças” foram colocadas em um saco plástico transparente cuja 
boca foi amarrada por uma linha que trazia consigo um cartão estampado com uma 
daquelas frases de Manoel de Barros: “Desfazer o normal há de ser uma norma” 
(Barros, 2006).

Figura 43. Puzzle montado - frente

Foto: Mônica Olender
Data: 2019

Figura 44. Puzzle desmontado

Foto: Mônica Olender
Data: 2019
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O primeiro movimento solicitado aos participantes 
foi montarem aquele puzzle sobre o feltro seguindo ape-
nas suas bordas como parâmetro para a colocação das 
peças, tendo em vista que não faziam a menor ideia do 
que estaria por baixo dos papeis coloridos. A repetição 
das formas de algumas peças facilitaria sua colocação 
em lugares escolhidos pelos participantes, viabilizando o 
“bagunçar” pretendido para o documento que se encon-
trava oculto. Somente para o caso de não conseguirem 
montar, no verso da última folha com as instruções, foi 
colado um pequeno papel trazendo uma possível so-
lução para os encaixes, porém esse foi disponibilizado 
dobrado para que os professores pudessem se arriscar 
antes de olharem aquela sugestão.

Estando montado, os professores eram instigados a 
desvelarem finalmente a “imagem” do puzzle descolan-
do os papéis azuis. Essa foi a maneira que encontrei 
para fazer o novo de um mesmo que eles tão bem co-
nheciam.  

 Ainda nessa direção e provocada pelo comen-
tário, no chat, de uma das professoras com relação ao 
seu interesse em conhecer mais sobre as referências que 
estava usando177, produzi cinco conjuntos de fichas tra-
zendo, cada um deles, textos mais extensos relacionados 
a temas que muito me instigavam naquele momento, 
ilustrados por desenhos da arquiteta Lina Bo Bardi e do 
artista Gervasio Troche. Tais textos foram:

• Biologia do conhecer e epistemologia, de Hum-
berto Maturana;
• As múltiplas dimensões do aprender, de Silvio 
Gallo;
• Além da sociedade disciplinar, de Byung-Chul 
Han;

177 Como mencionado no fio-pista 
3, interesse desperto pelos trechos de tex-
tos que disponibilizei no pergaminho do 
terceiro fragmento

Figura 45. Frente das peças encoberta com papel azul

Foto: Mônica Olender
Data: 2019

Figura 46. Peças do puzzle encobertas com 
papel azul e com velcro no verso

Foto: Mônica Olender
Data: 2019
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• Educação pela atenção, de Tim Ingold;
• Uma vida de professora, de Sandra Maria Cora-
zza.

Uma outra proposta de fichas também compôs o 
fragmento. Das três preenchidas com letras de músicas, 
poemas, textos curtos e ilustrações da artista Martha Bar-
ros, uma delas retomou a ideia do espanto: um poema 
oculto sob um papel A4 onde estava impresso um texto, 
papel este todo dobrado e fixado na ficha, em duas de 
suas laterais, com cola e velcro. A seguir está o conteúdo 
dessas fichas outras: 

• o poema “O menininho”, de Helen Buckley; 
um pequeno trecho de texto do livro Pedagogia da 
autonomia, de Paulo Freire;
• o poema Sobre importâncias IX, de Manoel de 
Barros;
• o poema que fala sobre a “enseada”, também de 
Manoel de Barros;
• a letra da música Conceito de épico, de Tom Zé;
• a letra da música O silêncio das estrelas, de Le-
nine e Dudu Falcão;
• ilustrações da artista Martha Barros.    

      Figura 47. Fichas com textos e imagens

Fotos: Mônica Olender
Data: 2019

 Figura 48. Fichas com textos em papeis dobrados
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Na plataforma virtual ficaram disponíveis os links 
para quatro vídeos, que foi sugerido aos professores as-
sistirem, com temáticas que atravessam a educação: 

• Alike178

• Aprendendo a aprender179

• Trecho do filme “Whishplash”180 
• Trecho do filme “como estrelas na Terra”181

Por fim, os participantes eram convidados a abrirem 
uma caixinha de papelão contendo vinte e uma cartas 
com ilustrações de brincadeiras infantis tradicionais, a 
grande maioria ilustradas pelo artista Ivan Cruz. Cada 
uma delas trazia palavras ou frases que sugeriam ações 
a serem realizadas coletivamente ou, também, estados 
de corpos e de mundo(s), tais como: “aprender como 
criação”, “conversações”; “afectos”; “desenvolvimento 
de habilidades”; “acontecimentos”; “fluxos que se cru-
zam”; “imprevisibilidade”; “atenção”; “cooperação”; 
“ludicidade”; “amor”. 

A vigésima segunda carta do conjunto a ser vista por 
último, assim como indicavam as instruções que acom-
panhavam o fragmento, sugeria aos participantes cria-
rem uma proposta didática diferente para, pelo menos, 
algum dos componentes curriculares pelos quais esta-
vam responsáveis. Tomando como inspiração os movi-
mentos das brincadeiras apontadas nas cartas, o texto 
que criei, chamado “ativando potências”, dizia assim: 

E se você virasse sua próxima aula
do avesso e de cabeça pra baixo?
Assim mesmo, no susto!
Um mesmo diferente, contente e, quem 

sabe, persistente?
O programa? Será “cumprido”, isso sem dú-
vida,
mas que seja de maneira alegre, participati-
va, enfim, lúdica.

 

178 Disponível em: <https://www.
youtube.com/watch?v=kQjtK32mGJQ>.

179 Disponível em: <https://www.
youtube.com/watch?v=GvsEqthCTxU>.

180 Trailer disponível em: <https://
youtu.be/iTgk3WbTErk>.

181 Disponível em: <https://www.
youtube.com/watch?v=6rxSS46Fwk4>.

 Figura 49. Cartas com palavras, frases e imagens

Figura 50. Detalhe da carta 
“ativando potências”

Fotos: Mônica Olender
Data: 2019
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Os elementos que compuseram o fragmento, diferentemente dos an-
teriores, foram acondicionados em uma embalagem de alumínio usada 
para transporte de comida (marmita). Em cada tampa de papelão, foi 
impresso o avatar dos professores que as receberam, justamente para 
que se potencializasse ainda mais o sentido personalizado e próximo 
que se queria para o conjunto, que já contava com os programas dos 
componentes curriculares utilizados para a confecção dos puzzles. 

Desenvolveram essa atividade as três participantes que também re-
alizaram o quinto fragmento. Me chamou a atenção especificamente o 
texto de uma delas que ressaltou enfaticamente o quão cansada se sente 
pela sobrecarga de trabalho e, principalmente, pelo fato de que já vem 
procurando ressignificar, no mínimo, um dos componentes pelo qual é 
responsável, no sentido de deixá-lo sempre atualizado e próximo dos 
perfis das diferentes turmas. Esse cansaço se manifestava, segundo ela, 
não só pelo que as demais atividades lhe consumiam, mas porque essas 
ressignificações e atualizações, por si só, já exigem muito dos professo-
res que as efetivam. No final dessa sua produção textual, ela destaca, 
porém, que as reflexões que esse fragmento lhe suscitaram fortaleceram 
a satisfação quando compreende estar no caminho certo e que isso não 
é para ela nem “frustrante nem entediante”, pois construído de maneira 
não impositiva, a partir de conversações cotidiana com os estudantes.

Assim como a satisfação sentida pela colega, experimentei também 
essa sensação prazerosa ao ler a narrativa de uma das outras duas pro-
fessoras sobre como conseguiu viabilizar algo diferente no exercício 
avaliativo de uma das matérias que leciona, a partir do momento em 
que se deixou afetar pela proposta do fragmento, colocando em prática 
a vontade que já a acompanhava de se deixar transformar e transformar 
o meio. O mesmo ocorreu com a última participante, mas essa ainda 
não havia conseguido realizar o que pretendia nas turmas pelas quais 
era responsável.

O uso da marmita com o avatar estampado na tampa, bem como en-
contrar a ementa de uma de suas matérias, tornou esse fragmento o pre-
ferido da professora que ousou mudanças na proposição da avaliação. 
Essa manifestação também fez emergir em mim sentimentos alegres, 

pois percebi que a proximidade que buscava com essas artimanhas lú-
dicas havia funcionado: foi também uma minha maneira de brincar, de 
virar de cabeça para baixo a apresentação desse fragmento em relação 
aos demais que havia feito.    

5º. Fragmento

Muito instigada pelos movimentos “fora-dentro” e “dentro-fora” ex-
plicados em outra seção do texto (página 167), esse quinto e último 
fragmento fora construído. Tomei-o como uma explicitação do próprio 
caminho que me descobri percorrendo somente quando do desenvol-
vimento do quarto fragmento, apesar de não ter externalizado isso aos 
professores-insetos.

Numa caixa de papelão desconstruída, foram acondicionados um 
caleidoscópio e um teleidoscópio acompanhados por vários trechos de 
textos de diversos autores. 

Ambos instrumentos ópticos foram confeccionados com canos de 

Figura 51. Conjunto do quinto fragmento

Foto: Mônica Olender
Data: 2019
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PVC e conectores hidráulicos, tendo o primeiro contado com miçangas de 
variados tipos e réguas plásticas como espelhos e o segundo, com um vidro 
multifacetado (chamado “gota”) utilizado para a composição de lustres. 

Figura 54. Miçangas do caleidoscópio

Foto: Mônica Olender
Data: 2019

Figura 55. Lente do teleidoscópio

Foto: Mônica Olender
Data: 2019

Figura 56. Caleidoscópio 
e teleidoscópio em fase de 
finalização

Foto: Mônica Olender
Data: 2019

Figura 52. Caixa com trechos de textos

Foto: Mônica Olender
Data: 2019

Figura 53. Detalhe de trechos de textos na caixa

Foto: Mônica Olender
Data: 2019
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Os professores foram incentivados, num primeiro momento, a ex-
perimentarem de diversas maneiras os objetos a partir da escolha de 
locais mais escuros, mais claros, com pouca e muitas pessoas, além de 
se colocarem a pensar naquilo que viam e não viam; nos rastros; nos 
fragmentos que giravam por sua ação e naqueles que se moviam sem a 
sua participação direta; nas narrativas que eles poderiam proporcionar; 
além do que mais viesse a lhes ocorrer.  

 Após lerem os textos anexados em várias partes da embalagem, 
os professores foram instigados a levarem os instrumentos para expe-
riências com os estudantes, tanto em sala de aula quanto em outros 
lugares que não estes. 

 O que me marcou nos relatos das três professoras que se dis-
puseram a fazer as ações propostas para esse fragmento foi o quanto 
voltaram para si mesmas as reflexões disparadas principalmente pelo 
caleidoscópio. Ideias como de instabilidade, diversidade de combina-
ções e mundo em transição externadas por uma, mas que amplio para 
as demais, foram diretamente vinculadas, cada uma a seu modo, ao 
exercício da docência. Essa vinculação se deu ao que poderia provocar 
nos estudantes seus próprios movimentos de “giro” de tudo aquilo que 
propõem, constroem e efetivam juntos nas aulas e em outros momentos 
de aprendizagem, mas com foco no ensino. Essas auto visitas e autoa-
nálises vieram acompanhadas de uma positividade muito interessante, 
revelando o desejo das três em se produzirem outras para que transfor-
mações nesses “giros” e, mesmo, na escolha das “miçangas”, pudessem 
começar ou continuar a acompanhá-las em seus cotidianos. 

    
De um modo geral, o fazer artesanalmente esses fragmentos me pro-

piciou senti-los, assim como sente a aranha enquanto toma seus fios – 
partes de si mesma – para tecer. Também como ela, me era impossível 
saber se insetos-participantes iriam se imbricar ali e, caso viessem, como 
(re)agiriam a este encontro. Mas independentemente do que ocorres-
se, a certeza era de esses, que chamo de exercícios de pensamento, 
seriam fundamentais para transformações tanto do meu processo de 

aprender a aprender e aprender a investigar e problematizar, quanto 
no da construção da tese. Sobre os professores, o que esperava é que 
os fragmentos pudessem, num primeiro momento, conquistá-los pelo 
caráter lúdico e misterioso geralmente atribuídos a brincadeiras infantis, 
fazendo diluir, na curiosidade de desbravá-los, a sensação de terem que 
cumprir “mais uma obrigação acadêmica”. 

Já em agenciamento com os fragmentos, a intenção era a de que 
aqueles insetos-professores pudessem ser afetados ao ponto de se sen-
tirem perturbados de várias maneiras diferentes, possibilitando-lhes 
breakdown potentes o suficiente para interromper, mesmo que mo-
mentaneamente, seus domínios cognitivos e, quem sabe, instigá-los a se 
produzirem como subjetividades outras e abrirem direções para ações 
inventivas. Para isto, seria fundamental que atribuíssem sentidos pró-
prios ao que ali estivessem desenvolvendo, tomando para si – enquan-
to professores que pensam e praticam ensino-aprendizagem de AU e 
como arquitetos urbanistas – e não necessariamente para um outro (no 
caso, eu e minha Pesquisa), o que pudesse emergir daqueles agencia-
mentos. Suas escritas e nossas conversas no chat configuraram-se opor-
tunidades para que o que se passou com cada um deles neste processo 
fosse conhecido.

No geral, tudo o que foi desenvolvido por mim e pelos professores e 
tudo o que emergiu a partir de nossos agenciamentos considero ter sido 
incrivelmente potente, independentemente do número de participantes 
interagindo com cada fragmento e desenvolvendo a atividade que com 
eles veio sugerida. 

Dos quatorze professores que se inscreveram, três nunca se mani-
festaram e três declinaram à participação antes mesmo de receberem 
o segundo fragmento (uma destas vagas foi preenchida por uma das 
gerentes, que solicitou voluntariamente receber os fragmentos e desen-
volver algumas atividades, tendo em vista ter sido atraída pela propos-
ta). Dos oito restantes, duas desenvolveram a atividade relacionada ao 
segundo fragmento; cinco fizeram a do terceiro; e três, as mesmas três, 
se dispuseram a se aventurar nas propostas do quarto e do quinto. De 
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todo o grupo, duas participantes fizeram todas as cinco atividades, e, 
dentre elas, uma elaborou os textos inicial e final e a outra, somente o 
do início. 

Acredito que, para alguns professores que chegaram a participar 
de uma e outra atividade, o fator falta de tempo tenha sido prepon-
derante para estas aparições esporádicas, como justificaram dois por 
e-mail. Para outros, nem os fragmentos, nem a proposta como um todo 
foram capazes de cativá-los, mesmo tendo desenvolvido uma ou duas 
atividades e participado de chats externando que estavam gostando das 
dinâmicas e das conversas sobre ensino-aprendizagem de AU.

Posso afirmar que, para as três professoras que se dispuseram e se 
ex-puseram, se permitindo abrir esteticamente (sensivelmente) às ex-
periências para as quais criaram oportunidades durante praticamente 
todo o processo, a possibilidade de transformações subjetivas e obje-
tivas em seus cotidianos docentes ficaram claramente apontadas em 
textos, e-mails e em conversas que realizamos no chat: algumas, fruto de 
desejos que já vinham se conformando antes da Pesquisa de Campo e 
que se fortaleceram ali; outras, inventadas a partir das reflexões e ações 
por ela instigadas.  

Abaixo, estão transcrições das manifestações de quatro participantes 
(escritas em preto e em itálico) sobre estas transformações e desejos de 
transformações potencializados em momentos diferentes da Pesquisa, 
notadas a partir da realização da atividade que acompanhou o terceiro 
fragmento. Cabe ressaltar que apareço em dois diálogos, com minhas 
falas destacadas por cor e sem itálico:

Mas colega, quando mudamos, não mudamos para fazer mais do 
mesmo... embora o risco exista. (...). tento acompanhar um pouco o que 
outros profs fazem... vejo publicações interessantes... vejo que dá pra fa-
zer melhor do que faço. (...) para o semestre que vem vai ter mudança... 
rs. é, nada muda se você não mudar.

(...) cada dia que passa eu vejo que o indivíduo tem, sim, potencial 

para mudar. E o conjunto das mudanças individuais é a mudança na so-
ciedade. Isso acontece aos poucos, mas acho que temos que ir fazendo. 
Particularmente ainda não fiz nada... Voltei ano passado do meu douto-
rado e passei um ano observando sentindo tudo diferente. Agora estou 
começando a formular as coisas que gostaria de desenvolver. Pretendo 
fazer as coisas dentro dos caminhos institucionais. Por exemplo, uma 
disciplina optativa para a graduação mas que fosse num formato de 
discussão mesmo com texto de referência, mas instigando os estudantes 
a fazerem a conversa. Certa liberdade também em relação ao conteúdo 
e a ordem de apresentação deste conteúdo, de forma discutida com os 
estudantes. São ideias iniciais, mas pretendo desenvolver.

(...) agora resolvi lutar pela pesquisa em minha faculdade. Será a 
empolgação do principiante! Aqui percebo que na faculdade particu-
lar a pesquisa é colocada em último plano, tanto pela direção quanto 
pelos alunos. (...) como comecei a te dizer acredito que o incentivo a 
pesquisa seria um caminho para a mudança. mas e se a sua faculdade 
não encampar bem essa ideia? Aí não se muda? (desculpe, mas tô 
provocando mesmo, tá? Não entenda mal). Precisarei me mudar! Rs. 
Considero necessária a mudança no sentido de deixar que os alunos 
direcionem sua formação de acordo com seu potencial. Não acredito 
em currículo único. (...). esse semestre por exemplo percebi que nas 
duas últimas semanas uns alunos que sempre alimentam meus debates 
e participam sempre das aulas, estavam calados demais. resolvi pergun-
tar a um deles o que havia acontecido porque estavam quietos e não 
participavam e fiquei sabendo que uma parte da turma havia pedido 
para que eles não fizessem perguntas ou dessem exemplos porque desta 
forma a ula estava demorando demais , e se eu ficasse falando sozinha 
acabava terminando mais cedo. então não é fácil e eu achando que es-
tava indo super bem. mas resolvi mudar de estratégia, já dividi a turma 
em grupos, ainda temos 3 semanas de aula antes das avaliações e pedi 
que cada grupo trouxesse uma notícia relacionada aos temas da disci-
plinas para que pudéssemos debater todos juntos. vou fazer um grande 
círculo e todos terão a oportunidade de falar, não só o grupinho que 
fica parecendo “ os preferidos” da professora . rs
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 Um tempo depois de fazer esta reflexão assisti os vídeos – quase 
todos conhecidos por mim – e concluí o que a montagem do quebra-
-cabeças manifestou para mim: estou no caminho certo! O que eu faço 
com esta UC é o que eu vislumbro como professor@: levar as temáticas 
além do que elas podem ser, mostrar como se aplicarão na vida pro-
fissional - e, mais ainda, no cotidiano das pessoas -, relacioná-las em 
pesquisa e extensão, etc, de modo a facilitar sua assimilação. Mas isso 
cansa... 

Porém, ao realizar este exercício, senti uma satisfação por tentar co-
locar isto em prática; mesmo cansad@, isto me anima e dá sentido à 
docência – não é frustrante ou entediante – e é baseado no diálogo com 
os discentes, não de uma forma impositiva. Reconheço a necessidade 
de melhorar várias coisas, mas também dar continuidade a outras. Re-
flexão esta que credito também, em grande parte, pela oportunidade de 
participar desta pesquisa!

Insatisfeita que estava com uma das minhas disciplinas, resolvi apli-
car uma prova de forma diferente. Era uma prova de desenho em que 
permiti aos estudantes tirarem dúvidas entre si. Cada um entregou uma 
prova, mas puderam conversar e discutir a prova no momento em que 
a executavam. No início eles não acreditaram muito, mas devagar, com 
as dúvidas surgindo, foram tomando a liberdade de consultar o colega. 
Tudo correu bem. Acredito ter sido mais proveitoso para eles discuti-
rem e fazerem o exercício de forma mais completa, preocupados em 
fazer da melhor forma, do que simplesmente errarem e serem punidos 
pelo erro.

Aqui (...) acontece um evento todo ano chamado “Troca de sabe-
res”. Ele acontece logo antes da Semana do Fazendeiro (o evento mais 
tradicional de extensão (...)). A diferença é que na Semana do fazen-
deiro ainda permanece um modelo de extensão difusionista, em que os 
técnicos e cientistas tem um conhecimento a ser repassado aos agricul-
tores. Na “Troca de Saberes” a ideia é outra, muitas dinâmicas aconte-
cem, o que os agricultores trazem também é valorizado, inclusive sua 
cultura. Esse ano vou tentar participar desse evento, nem que seja só 

para assistir, principalmente para ver essas dinâmicas e como a coisa é 
construída.

Bom, estou buscando essas possibilidades outras de se fazer ensino, 
ainda com poucas respostas, mas buscando... 

(...) ainda não consegui desenvolver a proposta da última carta (ati-
vando potências) mas pretendo fazê-la em breve. Me sinto desafiada a 
efetivar uma mudança das aulas de ensino de projeto. 

Eu acho que a gente tem que ir buscando esse diferente, ainda que 
seja no mesmo... É difícil ir reproduzindo coisas que a gente não con-
corda coisas que a gente sente que precisa ser diferente. tem que ir bus-
cando os caminhos... eu gostei muito dos fragmentos de textos que você 
selecionou para a gente ler. vou inclusive buscar mais sobre tema da 
educação, da relação professor e aluno. foi bom porque correspondeu 
a uma coisa que eu já estou querendo buscar mesmo

Mesmo com todos os atropelos, gostei muito das atividades propos-
tas por esta pesquisa e as reflexões que elas suscitaram. Precisamos re-
almente refletir sobre a arquitetura e o urbanismo e, como professores, 
sobre o ensino desses campos. Muita reclamação sobre o desempenho 
ou postura dos estudantes pode revelar problemas em relação ao modo 
como o ensino tem ocorrido, sobre a postura dos professores, sobre 
as metodologias utilizadas. Estarei bem mais atenta a isso agora... Esta 
pesquisa reforçou e clareou em mim percepções que já vinham ocor-
rendo de forma difusa. Pretendo continuar os estudos sobre processos 
de ensino e abordagens pedagógicas, procurando melhorar a relação 
com os estudantes em diversos níveis, não só apenas na “apreensão do 
conteúdo”, mas principalmente no apoio à experimentação deles e na 
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formação integral, como seres humanos coletivos, ajudando-os a cons-
truir esse mundo novo que vem por aí. Obrigada por me permitir tais 
reflexões!

Durante a aula, conversei com os estudantes (...) sobre as reflexões 
que tenho feito a partir dos fragmentos. Sem dúvida, estas atividades 
têm me feito mudar, não só a forma de ver o mundo, pois acredito que 
tudo ao nosso redor nos transforma, o tempo todo. No entanto, elas 
têm tido mais efeito em me fazer alterar a maneira como eu me organi-
zo para preparar as aulas e as atividades; ainda não apliquei, por falta 
de tempo – mas perceber esta necessidade de mais tempo, já é o meu 
maior ganho – mas vou fazer! Como docente tento me munir de recur-
sos variados, como os apresentados nos fragmentos, mas reconheço que 
sempre podemos buscar mais; portanto conhecer e aplicar mais. 

Este estudante me falou que tinha que ser uma tarefa passada pra 
professores como eu, “de mente aberta” – palavras dele –, mas eu acho 
que deveria ser para aqueles com mente não tão aberta assim .. para 
estimulá-los a se abrir. Quando coloquei o título “realidades”, pensei 
nisso, pois não adianta tentar ensinar uma coisa fictícia. É preciso, como 
professores dessa matéria (arquitetura e urbanismo), entender e aceitar 
que ela trabalha com a realidade. Por tudo isso, devemos nos munir de 
todo tipo de ‘caleidoscópio’ para projetar (no caso, estimular projetos) 
condizentes, mas também, belos e que melhorem as condições das rea-
lidades com as quais trabalhamos.

Hoje que consegui colocar as leituras em dia, vi os vídeos do quarto 
fragmento, brinquei com o caleidoscópio que eu adoro desde criança, 
e na terça vou realizar a atividade com os alunos (...) quero agradecer a 

oportunidade de participar desta pesquisa e poder refletir sobre tantas 
coisas que acredito já me modificaram como professora.

você tem dito muitas vezes que já está se repensando para o próximo 
semestre, né? isso mesmo, pretendo repensar mesmo algumas metodo-
logias. pretendo interagir mais com as outras disciplinas do período em 
que eu estiver dando aulas. talvez até propor umas aulas conjuntas... 
como por exemplo ... projeto e legislação urbana e predial. 

Foi interessante saber que os fragmentos atraíram o interesse e fo-
ram explorados por pessoas não ligadas diretamente à Pesquisa, dentre 
as quais estudantes de componentes ministrados por duas professoras 
participantes: 

minha filha está pirando em tudo que você envia. ótimo! É pra pirar 
ou continuar pirada mesmo rs. hoje mesmo me perguntou quando vou 
abrir a “marmita”?

alguns amigos que me visitaram e viram a praça com as peças fica-
ram super interessados. Ficaram interessados nesse jogo sem finalidade.

Ao apresentar o caleidoscópio aos meus 6 alunos que participaram 
da atividade, como já havia previsto, eles se divertiram com a possibi-
lidade de girar, formar novas imagens, olhar a imagem uns dos outros 
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expressando como ficavam repetidos várias vezes, no caleidoscópio 
multifacetado. No caleidoscópio normal queriam identificar os peque-
nos objetos que tinham sido colocados ali pensando na forma como 
havia sido confeccionado e como poderia ser reproduzido. Quando 
estimulados a relacionar a experiência com esses objetos e suas impres-
sões do mundo a palavra que mais se destacou foi a DIVERSIDADE, 
envolvendo vários aspectos, desde a diversidade de opiniões à diversi-
dade de gênero. Expressaram sua preocupação com o momento vivido 
politicamente no Brasil e em como sentem que existe uma pressão por 
uma “verdade absoluta”, uma única forma de pensar que seria consi-
derada correta enquanto todas as outras formas seriam desprezadas ou 
pior ainda condenadas.  

Todos entendem que nossa cidade, nosso país, nosso curso são for-
mados por “peças” diferentes, pequenos pedaços que possuem um pro-
pósito na formação do todo. Mas também expressam de forma unâni-
me que no ensino de arquitetura e urbanismo essa diferença não tem 
sido levada em consideração, criticam o sistema de avaliação, quando 
são obrigados a fazer prova teórica de uma disciplina prática como é o 
projeto de arquitetura. Questionam que muitas vezes tem a impressão 
que a nota ao projeto é atribuída de forma comparativa, ou seja, não se 
avalia a evolução de cada aluno, mas se avalia um aluno em relação ao 
outro. E em se tratando de uma faculdade noturna, onde muitos alunos 
trabalham durante todo o dia, alguns tem acesso a mais recursos do que 
os outros, tecnologicamente e financeiramente falando, não consideram 
justa a avaliação comparativa, visto que os alunos não se encontram no 
mesmo patamar.  

Fechando nossa atividade pedi que sugerissem formas de ensinar 
projeto que eles considerassem que fossem mais eficientes. Todos con-
cordam que projeto se ensina praticando, mas sentem falta da visita 
técnica guiada pelo professor, valorizaram demais o fato de alguns pro-
fessores de projeto serem arquitetos atuantes no mercado e por isso 
capazes de dividir experiências reais. Sugeriram que as orientações de 
projeto, fossem feitas de forma coletiva, para que pudessem aprender 
com a dúvida do colega, apesar de revelarem que existe uma com-

petição velada entre eles, e que muitos colegas nunca aceitariam essa 
orientação coletiva com medo de terem suas ideias “roubadas” ou de se 
sentirem humilhados ao serem corrigidos diante dos colegas.  Enfim foi 
uma experiência bastante produtiva que gerou uma grande curiosidade 
dos alunos sobre esta tese de doutorado com a qual estou colaborando, 
e uma expectativa de como essa experiência irá influenciar em minha 
forma de ensinar. 

(...) estávamos – eu e meu grupo de extensão – nos organizando para 
realizar uma atividade prática num bairro pobre da cidade onde moro. 
Esta atividade me permitiu um contato com crianças daquela localida-
de, e foi com elas que eu tentei realizar a conversa sobre as impressões 
do caleidoscópio, juntamente com alguns dos alunos.

Todos ficaram curiosos com a situação! E, parece que todos ficaram 
admirados ao utilizar o objeto também. Não aprofundei muito na con-
versa com os estudantes. Mas uma frase que me marcou foi: “_É uma 
percepção difusa da realidade. Mas aqui estamos tratando da ‘realida-
de’ mesmo”.

Ao atuar naquele bairro, onde o grupo vem, desde o começo do 
semestre se aproximando, estamos percebendo a realidade das áreas 
carentes das cidades brasileiras – representada pelo bairro. Fiquei feliz 
em ouvir esta frase, pois é nesta arquitetura que eu acredito: a real! 

Estávamos com muitas tarefas, então deixei as crianças brincarem 
livremente com os caleidoscópios. Vi no rostinho delas a surpresa em 
manusear aquele objeto, provavelmente distante da sua realidade, 
desconhecido, uma novidade. Eu ia perguntando o que elas estavam 
achando, mas estavam um pouco tímidas e não me respondiam, só 
sorriam ...
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(...) levei os objetos para a sala de aula; como tínhamos uma ativida-
de prática para desenvolver, foi uma boa oportunidade para conhecer 
as percepções dos alunos. Expliquei que se tratava de uma pesquisa 
sobre ensino de arquitetura, para uma tese de doutorado. Alguns me 
perguntaram mais a respeito e disseram que querem conhecer o traba-
lho! (Já estamos esperando, Aranha!) Pedi licença para fotografá-los e 
deixei os caleidoscópios circularem livremente (no outro dia, não pedi 
licença, mas só tirei fotos das vistas através dos objetos.) A maioria dos 
que manuseou o objeto fez uma carinha de satisfação; mas um em es-
pecial, se empolgou bastante e exclamou: “Eu amei esse negócio. Super 
psicodélico! Adoro coisas assim!” (achei importante reportar)

Figura 55. Lente do teleidoscópio

Foto: Mônica Olender                Data: 2019

Figura 55. Lente do teleidoscópio

Foto: Mônica Olender                Data: 2019
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A Pesquisa de Campo, em seu conjunto, me possibilitou entender 
e desenvolver conceitos, processos, situações que as leituras até então 
feitas não tinham sido capazes ou, pelo menos, não com tanta potência. 
Encontrei sentidos para várias coisas quando consegui colocá-las em 
movimento enquanto as ruminava, quando consegui praticar pressu-
postos teóricos e teorizar práticas a partir da produção dos fragmentos, 
da necessidade de conversar com os professores sobre o que, até então, 

ainda não tinha se fortalecido como uma linguagem própria. Por várias 
vezes, me peguei falando em voz alta, a partir do que entendo terem 
sido “estalos”, exclamações do tipo: “é isto!”, “agora sim!”, “isto faz sen-
tido!”, “funciona!”, “como não percebi antes?”; ou me surpreendia mer-
gulhada num silêncio, sorrindo, maravilhada com aquelas experiências 
do aprender, tanto as feitas por mim quanto aquelas feitas e narradas 
pelos professores.      

Figura 60 e 61. 
Uso do caleidoscópio 
e do teleidoscópio em 
aula na UFSJ

Fotos: Lívia Muchinelli 
Data: 2019

Figura 59. Uso do caleidoscópio e do teleidoscópio em aula na UFSJ
Foto: estudante da turma da Profª Lívia Muchinelli   Data: 2019
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Figura 60 e 61. 
Uso do caleidoscópio 
e do teleidoscópio em 
aula na UFSJ

Fotos: Lívia Muchinelli 
Data: 2019

Ressonâncias

 Foi muito interessante acompanhar os profes-
sores por todo o percurso da Pesquisa de Campo e 
perceber nossas transformações paulatinas no decorrer 
deste processo. Não só pude apresentar-lhes várias das 
questões explicitadas nas seções “Tensionamentos” dos 
fios-pistas 1 a 4, como também eles trouxeram muitas 
questões para as quais ainda não tinha me atentado an-
tes. 

 Dentre tantas possibilidades por nós abertas, 
uma se fortaleceu bastante e me afetou ao ponto de 
conquistar espaço nas próximas páginas: o quanto não 
estamos acostumados à liberdade182 e o quanto esta difi-
culdade é capaz de se constituir gatilho para sofrimentos 
e adoecimentos, estados físicos e psíquicos que nos aco-
mete constantemente nos ambientes educacionais.  

As (re)ações de uma professora e de um professor 
que participaram da Pesquisa de Campo, em especial, 
me atraíram e se mostraram potentes como lastro para 
mais algumas elucubrações que, até aqui, tinham apa-
recido superficialmente na tese-teia. As reflexões dispa-
radas por um dos textos da professora me ajudaram a 
focalizar a atenção em certos traços de comportamentos 
e de (re)ações dos estudantes que acompanharam os 
componentes curriculares que ministrei na FAU/UFJF a 
partir de agosto de 2020.  

O receio de julgamentos, a explicitação de insegu-
ranças quanto à tomada de decisões, o sentimento forte 
de obrigação de atender e satisfazer às expectativas de 
um outro (qualquer outro) ou suas próprias, a princípio, 
pode até parecer não ter relações diretas com assuntos 
sobre ensino-aprendizagem de AU nas graduações. Se 

o entendimento de ensino-aprendizagem se der a par-
tir de indicadores objetivos – resultados, performances, 
produtivismos, competições, dentre outros –, realmente 
essa desvinculação fica justificada. Mas este não é o caso 
aqui. 

Tanto ensino quanto aprendizagem estão intimamen-
te relacionados a preceitos mais amplos, que tomam a 
experiência da educação como problematização e trans-
formação do que já se sabe a fim de que, ao que se 
aprende, possam ser dados, de modos os mais emanci-
pados possíveis pelas subjetividades, destinos próprios. 

Me parece muito relevante trazer à tona esta discus-
são a partir do momento em que é possível notar, em 
manifestações de professores (nas minhas, inclusive) e 
de estudantes de quaisquer cursos em quaisquer níveis 
(graduação e pós-graduação) e, mesmo, nas de muitos 
profissionais já formados, uma reincidente presença de 
distúrbios como a ansiedade alimentando constante-
mente sentimentos de preocupação exagerada, de inse-
gurança, de angústia e de medo (de julgamentos, de fra-
cassos, de responsabilidades, de imprevisibilidades...), 
o que, por sua vez, fortalece e intensifica todo tipo de 
sofrimentos (baixa autoestima, cansaço, solidão, desvi-
gor, dentre outros), de adoecimentos do corpo (físico e 
psíquico) e, chegando ao extremo, de suicídios.   

Nesse sentido, tomo como ponto de partida, para 
alongar um pouco a discussão, o que expressou um pro-
fessor participante da Pesquisa sobre a proposta trazida 
pelo primeiro fragmento. Ele afirma que é 

legal fazer sem saber o objetivo, sabe? faz toda dife-
rença não ser ‘direcionado’, apesar de saber que é so-
bre arquitetura. angustiante e libertário rs. pode ‘pirar’ 

182 Impossível aqui não pensar em 
Paulo Freire (2005, p. 37): “Os oprimidos, 
que introjetam a ‘sombra’ dos opressores 
e seguem suas pautas, temem a liberda-
de, na medida em que esta, implicando a 
expulsão desta sombra, exigiria deles que 
‘preenchessem’ o ‘vazio’ deixado pela ex-
pulsão com outro ‘conteúdo’ – o de sua 
autonomia”.
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Por outro lado, revela também preocupações que o 
acompanharam quando se percebeu livre para escolher 
as representações das personagens a partir das ocupa-
ções que para elas já haviam sido dadas a priori. Nas 
palavras dele:    

De início tive dificuldade de escolher os personagens 
apenas a partir do nome e ocupação de cada um. Uma 
preocupação constante foi de ser julgado como “pre-
conceituoso”: relutei muito para escolher personagens 
negros sem parecer que estava reforçando esteriótipos: 
porque o lavador de carro deve ser negro? E, porque 
não? Enfim, me senti inseguro de ser julgado posterior-
mente. Bobagem, mas rolou essa sensação.

Por si só, este contexto dualístico construído pelo par-
ticipante já foi suficiente para despertar minha atenção 
quando vinculado a situações de angústia e insegurança, 
mas se tornou ainda mais potente quando o coloquei 
em relação com o primeiro texto183 por ele elaborado. 

Tal texto recebeu como título “Sensível, técnico e crí-
tico. O que querem de mim?” e se revelou instigante 
por alguns motivos. Primeiramente, porque expõe, de 
maneira bastante interessante, esses três diferentes com-
portamentos que, no entendimento dele (com o qual 
corroboro), muitos estudantes de AU e muitos arquite-
tos e urbanistas se veem forçados a escolher. Em suas 
palavras explicitando seu período de graduação: “Hoje 
vejo que o ‘sofrimento’ era consequência da confusão 
entre 3 personalidades exigidas pelo curso”. Geralmen-
te, tais escolhas são pautadas por critérios estético-eco-

nômico-utilitário-funcionais (e não éticos) estando estes, 
por sua vez, alimentados pela tradicional prática de se 
fracionar, hierarquizar e classificar tudo e todos, direção 
bem diferente daquelas que se pautam no entendimento 
do mundo como processos complexos, incluindo os de 
produção de subjetividades. 

Para além disso, a segunda parte do título me pare-
ce abrir possibilidade para tensionamentos que não se 
relacionam somente à escolha dentre os três comporta-
mentos elencados pelo professor para estudantes e para 
arquitetos graduados, mas, de modo mais amplo, acaba 
por se referir a uma boa parte de nós, indivíduos con-
temporâneos, acostumados que somos com dispositivos 
de opressão e de controle ditando nossas maneiras de 
viver. 

Acredito que a sensação de estar permanentemen-
te sendo vigiados, cobrados, avaliados, pressionados 
e ameaçados, talvez só não tome a dianteira de sentir-
-pensar-agir de raros seres humanos em todo o planeta 
Terra. Mesmo aqueles que detêm saberes e poderes e 
sustentam posições de domínio (colonizador) se revelam 
acometidos por esta sensação. Insegurança e medo – 
mesmo que para cada grupo social e, no âmbito dele, 
para cada singularidade, sejam alimentados por motivos 
diferentes –, de uma maneira geral, podem ser conside-
rados caracterizando a sociedade contemporânea, sus-
tentados por inúmeras causas que fragilizam e esvaziam 
de sentidos os sujeitos e aquilo que fazem, ao que se 
pode chamar de alienação. 

As escolas e universidades ou, pelo menos, as por-
ções destas instituições capturadas pelos sistemas que re-
gem as sociedades das quais são fruto, funcionam como 
engrenagens para a manutenção deste status quo a partir 

183 Este texto foi o primeiro desen-
volvido no âmbito da Pesquisa de Campo, 
anterior ao primeiro fragmento, cuja pro-
posta era que os participantes escrevessem 
o que quisessem sobre ensino de AU nas 
graduações.
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do momento em que trabalham no sentido de diluir sentir-pensar-agir 
críticos e inventivos e extirpar movimentos de emancipação, mantendo 
vivos dispositivos de controle e manipulação de corpos e produção de 
subjetividades. 

Não considero ousado conjecturar esta condição de subordinação 
das instituições educacionais a um deficitário compromisso com oportu-
nidades para que experiências, singulares e coletivas, possam ser feitas, 
pois se estas constituem possibilidades para transformações a partir do 
tensionamento daquilo que está consolidado, exercitar a ex-posição e, 
por conseguinte, a invenção de si, acabam se constituindo como risco à 
manutenção dos sistemas dominantes.                

Sem a pretensão de analisar assunto tão complexo, trago estas pou-
cas linhas apenas para servir de impulso às elucubrações que interes-
sam mais pormenorizadamente à tese-teia.  

Para além de empresários de nós mesmos, como destaca Byung-
-Chul Han (2017), também temos sido levados, pelo menos uma boa 
parte de nós, a nos portar como nossos próprios algozes, praticando 
autoflagelações, autossabotagens e autopunições enquanto damos cré-
ditos e privilégios para significados, sentidos e objetivos construídos por 
“outros”, nos esvaziando de autoconfiança neste mesmo passo. Seria 
essa uma situação paradoxal, tendo em vista que, ao mesmo tempo em 
que tendemos a invisibilizar o “outro” como diferença, nos sujeitamos a 
seus saberes e poderes para nos auto apagarmos?         

Voltando ao texto do professor da Pesquisa (sem ter saído dele), este 
usa palavras como “exigidas”, “poder”, “tensão”, “ansiedades”, “inse-
guranças” ao expor algumas marcas que lhe deixaram no corpo seu 
período de graduação e sobre como, a partir delas, pensa possibilidades 
tentando evitar que os estudantes para os quais leciona não passem 
pelas mesmas situações que tanto lhe fizeram mal. Isto evidencia suas 
preocupações em ser o tipo de professor que torna os caminhos “mais 
leves”, como ele diz. 

Contudo, logo após demonstrar esta busca por realidades “mais le-
ves” tendo sua experiência como impulso, ele enrijece novamente esta 

postura mais descontraída dizendo que pretende agir assim, mas “sem 
engavetar as exigências”. São interessantes os contrapontos que ele 
adota e que seguem nesta mesma direção, destacando caminhos que 
possam afastar os estudantes de situações como as que viveu, mas, ao 
mesmo tempo, colocando em relação esta realidade desejada com uma 
outra mais pragmática, espelho da sociedade da qual faz parte. Pode-
mos acompanhar estes contrapontos, por exemplo, em outros trechos 
de ambos os textos (o primeiro, sobre ensino de AU nas graduações e 
o relativo ao primeiro fragmento): 

legal fazer sem saber o objetivo, sabe? (...) pode ‘pirar’ a vontade, 

porém, 

me senti inseguro de ser julgado posteriormente 

E ainda,  

hoje enquanto professor, busco propor caminhos em direção a esse 
“auto-conhecimento” 

mas,

sem engavetar as exigências.

Me sinto representada por estes movimentos quando os percebo 
como espécie de resistência na disputa entre um desejo que impulsio-
na vigorosamente para novos caminhos a partir do tensionamento do 
passado, e uma moral que faz força ao contrário, puxando de volta, 
substituindo a potência do devir pelo peso das culpas e dos medos tão 
configuradas em ações que pressupõem obrigações, como as denun-
ciadas pelos usos de “ter que...”, de “precisar...” e de “dever...”, bem 
como pelo peso das incertezas e inseguranças manifestas em questões 
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tais como “qual o objetivo disto?”, ou “não sei se estou 
fazendo certo...”, ou, ainda, “não sei se é isto que você 
esperava que eu fizesse...”. Enfim, movimentos que hos-
tilizam as imprevisibilidades e inúmeras possibilidades 
que nos abre o novo, a partir da intimidação da ex-
-posição, de movimentos livres, da abertura para que 
experiências possam ocorrer, ainda que se desdobrem 
em situações tristes184.  

Em manifestações de outros três professores da Pes-
quisa de Campo – duas delas referentes ao primeiro 
fragmento e uma ao terceiro – também foi possível notar 
este tipo de disputa denunciada pelo uso de conjunções. 

Achei a proposição do jogo bem legal, embora a te-
nha compreendido mais precisamente (ou pelo menos 
de acordo com a intenção de quem propôs) depois de 
ler os cartões.

Nesta primeira transcrição, o autor usou “embora” 
para externar que havia gostado da atividade, mas que 
a desenvolveu até quase concluí-la sem entender a fina-
lidade do que estava fazendo. Diz ter conseguido com-
preender os objetivos que o autor (no caso, eu) havia 
para ela traçado quando já estava chegando ao final. 
Mas como poderia ele descobrir o que se passou com 
o autor para inventar o que inventou, da maneira como 
inventou, sem ter tido acesso a estes caminhos? 

O que o participante não conseguiu alcançar foi que 
quaisquer sentidos que tenha atribuído ao que fez não 
são de mais ninguém além dele próprio. Me soa suben-
tendida nesta fala a presença de uma insegurança em es-
tar ou não fazendo o “certo”, sentimento que só parece 
ter se dissipado quando os sentidos que atribuiu às suas 

(re)ações encontraram um lugar para se materializar: lu-
gar de um “outro”, lugar do autor (ou seja, meu lugar).    

Nessa outra manifestação, uma professora disse que

Escrever sobre as personagens, foi interessante, mas 
acredito que somente quando li os cartões entendi o 
propósito dele. 

(...)
Uma questão que não ficou evidente foi o porquê 

dos cartões com as personagens já desenvolvidas. Não 
ficou claro para mim qual o motivo de comparar as nar-
rativas, uma vez que eu tinha como condicionante um 
nome e uma ocupação ou característica, e a partir da 
escolha da personagem, suas características físicas e apa-
rência (roupa, semblante...). Fiquei na dúvida se a ideia 
é mostrar que cada um de nós através de nossas expe-
riências vamos escolher e narrar de uma determinada 
forma. Por exemplo, no meu caso nomeei a praça, e a 
partir disso já criei um laço emocional do qual os “defei-
tos” da praça passaram despercebidos.  

Nesta fala, foram bem interessantes as maneiras às 
quais a participante recorreu para expressar desconten-
tamento com parte da atividade, já que se sentiu inco-
modada por um dos componentes do fragmento. Nem 
o fato de ter tentado se aproximar da praça dando-lhe 
um nome foi forte o suficiente para diluir o incômodo 
de ficar tentando adivinhar o porquê o autor tinha dis-
ponibilizado narrativas próprias. Ela cita uma falta de 
clareza sobre o que fazer com aquilo, o que pressupõe 
que entendeu serem insuficientes para seus movimentos 
as poucas instruções que lhe foram dadas sobre o exer-
cício que, apesar disto, diz ter achado “interessante”. 

184 Segundo Baruch Espinosa, pas-
sagem de um estado de maior potência do 
corpo e da mente para um estado de me-
nor potência.
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O fato é que todos os participantes, logo após se inscreverem como 
voluntários na Pesquisa, receberam um texto cuja intenção era deixar 
registrada a liberdade que teriam para conduzirem seus movimentos e, 
a partir deles, abrirem possibilidades para invenção do novo. O texto 
dizia, no que diz respeito aos fragmentos, que não haveria, 

(...) por parte do autor do projeto, nenhum tipo de indicação, 
solicitação ou direcionamento de interpretação dos fragmentos/
grupos de fragmentos e de escrita dos textos (podem ser contos, 
ensaios, artigos etc). A intenção é que a liberdade de expressão 
possa proporcionar oportunidades para cada participante pensar 
e criar o que tiver vontade, se atentando somente para o fato de 
que é importante, o máximo possível, se ater ao tema proposto 
– ensino nas graduações de Arquitetura e Urbanismo – e que 
os fluxos de pensamento possam se reverter posteriormente em 
práticas didático-pedagógicas. (OLENDER, 2019).

Conversando com esta última professora no chat sobre sua experi-
ência com o primeiro fragmento, ela ressaltou uma questão que só fui 
realmente entender quando levei esta atividade para ser desenvolvida, 
com algumas poucas modificações, pelas turmas do componente curri-
cular Fundamentos de Arquitetura e Urbanismo da FAU/UFJF, como 
será contado com um pouco mais de detalhes na terceira parte da tese-
-teia (página 274). Ela já havia afirmado em seu texto que lançava mão 
deste recurso de construção de personagens, por parte dos estudantes, 
no componente de Projeto de AU que ministrava na instituição que 
trabalha. 

A provocando no chat, pedi que falássemos um pouco sobre o incô-
modo que os cartões lhe trouxeram. Tomando sua experiência no com-
ponente de projeto que ministra como parâmetro – portanto, algo que 
já lhe era familiar – a fim de atribuir sentidos à atividade do primeiro 
fragmento que estava desenvolvendo, me parece que seus movimentos 
não avançaram para além do limite que colocava para os movimentos 
desenvolvidos por “seus” estudantes, que era o da produção das nar-
rativas para os “clientes” fictícios dos exercícios projetuais. Até aquele 
momento em que foi convidada a abrir a caixa branca, desenvolvia 

movimentos recheados de sentidos próprios. Porém, ler minhas narrati-
vas fez emergir o que não entendo diferente de um potente incômodo 
(apesar de ela ter afirmado que não foi) amparado pela questão “o que 
faço com isto?” ou, como disse nosso outro colega, “o que querem de 
mim?”. 

Mesmo admitindo no chat que havia entendido que não precisava 
comparar as narrativas entre si, ela não se firmou em outros caminhos 
que não este da comparação. De maneira alguma não ter seguido por 
estas outras direções invalidava os significados que atribuiu à compara-
ção se estivesse segura disto. 

O trecho abaixo traz uma parte desta nossa conversa que será com-
plementada por outro mais adiante. Minhas falas, enquanto Caerostris 
Darwini, estão em cor e as dela, em preto e em itálico:        

vi que você comentou algo sobre os cartões da caixa branca. sim. foi 
incômodo o que sentiu com os cartõs? cartões. não só que tinha uma 
linha de pensamento diferente da minha em alguns momentos. você 
interpretou como comparação? a ser feita? entre as suas narrativas e as 
dos cartões? não, até pq foi dito que não era pra comparar, mas ai ficou 
meu questionamento: qual o motivo de ter as minhas e as narrativas dos 
cartões? caso não fosse pra comparar? você chegou a pensar em algum 
propósito para isso? não, a não ser a comparação. é uma possibilidade. 
ou uma demonstração do que havia nas fichas. e você disse também 
que pede seus alun@s para criarem personagens, né? Sim. esse semes-
tre mesmo cada grupo monta uma família com ssuas características. (...)

O interessante é que, na medida em que avançamos com este diálo-
go, a professora foi declinando daquela primeira escolha da compara-
ção – que se referia a um sentido próprio e validamente consistente que 
dera para minhas narrativas – quando passou paulatinamente a assumir 
um tom um tanto depreciativo para as suas: “eu acredito ter romantiza-
do minhas narrativas”. 

No momento do chat propriamente dito, confesso que esta manifes-
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tação da participante não havia me afetado, o que ocor-
reu apenas quando revisitei a conversa muito tempo de-
pois. Isto por conta de algo que ela havia escrito e que, 
naquela época, entendi apenas se referir à comparação 
entre nossas narrativas: “por termos aparentemente, ‘gos-
tos’ parecidos (...) [entendo que] esses questionamentos 
tenham surgido”. Sob essa perspectiva, me pareceu 
paradoxal ela dizer que nossas narrativas seguiam por 
caminhos comuns (“gostos parecidos”), ao passo que 
adjetivava as suas como “romantizadas” em relação 
às minhas. Apesar desta constatação, me contentei em 
acreditar que, a partir do que estávamos conversando, 
ela acabara traçando algum outro sentido, que não o da 
comparação, para as minhas narrativas estarem ali. O 
trecho que traz esta fala é o transcrito a seguir:

logo ficou na minha cabeça, qual seria o propósito 
da atividade? não me entenda mal. de jeito nenhum. a 
atividade é interessante. a minha questão nem a ativida-
de em si mas seus desdobramentos, entende?. mas para 
ser aplicada com docentes, vc gostaria que eu pensas-
se como um aluno pensaria? ou se seria uma atividade 
aplicável em sala? ela é só um meio que uso para me 
comunicar com @s participantes. (...) uhm sim. eu não 
tenho gostos aqui, sabe? vocês sim. as reações é que 
me interessam. então talvez por termo, aparentemente, 
“gostos” parecidos (...) esses questionamentos tenham 
surgido. de repente você até pôde comparar com a 
atividade que já promove com os alunos. talvez se eu 
não corroborasse meus questionamentos fossem mais 
interessantes (...). mas olha que interessante. na verdade 
me veio a cabeça questionamentos sobre a participação 
da comunidade principalemnte quando li seus cartões, 
mas que na verdade aponta para questões de políticas 

públicas que sempre as pessoas terão opiniões diversas 
sobre o espaço público caso dos food trucks e do idoso 
que joga na praça. (...) para um está bom para os outros 
ruim. E nas suas narrativas aparecem questões assim? 
acho que menos. eu acredito ter romantizado minhas 
narrativas.

Como disse antes, foi somente a partir da minha ex-
periência com os estudantes de duas turmas de Funda-
mentos de Arquitetura e Urbanismo que pude enten-
der que a professora, ao falar desses “gostos parecidos”, 
estava se referindo, na verdade, à proposição de cons-
trução de histórias para as personagens, o que ela já 
fazia no componente de Projeto de AU que ministrava, 
como também mencionado. Isto porque os estudantes 
de Fundamentos (FAU/UFJF) que construíram narrati-
vas recheadas de abordagens e preocupações de cunho 
mais social, assim como foram compostas as minhas, 
não se sentiram, de maneira relevante, por estas últi-
mas perturbados. Porém, a existência desta perturbação 
foi revelada por aqueles estudantes que, segundo eles, 
elaboraram histórias mais superficiais (romantizadas?) 
quando relacionadas às minhas.   

O que quero destacar é que a professora aproveitou 
o exercício colocando-o na mesma posição que aquele 
que aplica no seu componente de Projeto, que é o de 
uma posição objetiva. Percebo que ela não se deixou 
abrir para outras direções (mais subjetivas) que não a 
da comparação até o momento em que conversamos, 
quando foi diluindo este caminho que havia construído, 
no final das contas, tão válido como qualquer outro. 

Pensando sobre estes movimentos: durante todo o 
processo, incluindo o início de nossa conversa no chat, 
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ela esteve acompanhada por incômodos que, ao mesmo 
tempo, serviram para a construção de sentidos próprios 
para o que estava fazendo, mas também implicou para 
a dissolução destes em favor da adoção dos sentidos 
de um “outro” (os meus, que assim como nosso colega 
citado anteriormente, também não chegou a conhecer 
quando fez a atividade), tendo em vista que diminuiu a 
importância das narrativas que desenvolveu185. 

Escrevendo sobre o terceiro fragmento, uma outra 
professora, recém ingressa no grupo de participantes, 
deixou transparecer insegurança/receio quanto a aten-
der às expectativas de todos pelo fato de que já está-
vamos desenvolvendo conversas há algum tempo e ela 
havia acabado de chegar. Estes sentimentos se resumem 
no pedido que deixou: “me perdoem”: 

Sou uma pessoa novata nesse grupo, portanto, me 
perdoem se eu não for te encontro às discussões que já 
estão rolando...

Na tentativa de ampliar um pouco mais estas discus-
sões, trarei para compor o texto algumas questões que 
emergiram de um projeto de extensão realizado junto 
a um curso de graduação da UFBA, que reuniu pro-
fessores e estudantes em conversas coordenadas pela 
psicóloga e professora da Faculdade de Educação da-
quela universidade, Thaís Goldstein, acompanhada de 
seus bolsistas, estudantes de psicologia. Para o desen-
volvimento desta proposta piloto do “Sankofa: pedago-
gias marginais e diversidade”, ocorreram três encontros 
– dos quais pude participar presencialmente do primei-
ro – marcados pela intenção de liberdade de expressão 
concedida aos participantes/interlocutores. 

A partir da exposição das tensões disparadoras e/ou 
mantenedoras de conflitos que perpassavam as várias 
modalidades de socialização entre estudantes e profes-
sores, entre estudantes entre si e professores entre si no 
âmbito do curso, o que se esperava é que, a partir das 
conversações, o próprio grupo pudesse encontrar cami-
nhos para diluir ou, mesmo, extirpar o que não podia 
mais ser tolerado (por exemplo, comportamentos racis-
tas186), bem como inventar possibilidades de crescimen-
tos e transformações, tanto nos registros da coletividade 
quanto no das subjetividades.        

Em artigo que relata alguns destes movimentos, Gol-
dstein (2020) explicita trechos de falas dos participantes 
que muito me perturbaram – e foi por isto que resolvi 
trazê-los – por relatarem situações que me eram familia-
res ou outras que ainda não compunham meu território 
existencial, mas todas relacionadas a experiências que 
fiz ou a narrativas de experiências de “outros” envolven-
do o cotidiano de cursos de AU brasileiros. 

De diversas maneiras, fragilidades, inseguranças, re-
ceios, desconfiança acompanharam as manifestações de 
professores e estudantes que participaram dos encontros 
do Sankofa. Uma das partes que mais me chamou a 
atenção foi aquela que traz considerações sobre um dos 
temas tratados pelo grupo: plágio. Segundo Goldstein 
(2020),       

a conversa sobre o plágio escapou de ser cap-
turada pelo viés moral e avançou na direção de 
se pensar sobre os tensionamentos em jogo na 
hora da avaliação, já que essa é uma questão 
controversa e intimidadora, especialmente nas 
matérias que envolvem criação e exposição, sem 
uma evidente transparência nos critérios [como 

185 Infelizmente não cheguei a re-
ceber as narrativas deste professor e, por-
tanto, não as conheci. A direção de pen-
samento que construí foi pautada somente 
no texto elaborado por ele e na conversa 
que tivemos no chat. 

186 Não abordarei aqui questões 
envolvendo a presença de racismo estru-
tural nos ambientes acadêmicos, apesar de 
ratificar a importância de que este assunto 
faça parte, sempre que possível, de todas 
as discussões que tiverem a educação como 

tema. 
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são os componentes de projeto nos cursos de 
AU, por exemplo]. Uma professora afirmou, em 
tom irônico: “Essa é a geração do edital!”, como 
se os estudantes só soubessem fazer quando as 
instruções estão mastigadas. Um estudante en-
tão lembrou que se fala muito da insuficiência 
dos alunos (resultante da avaliação), mas que 
isso pode ocultar insuficiências dos professores, 
que por vezes, não dão lhes retorno sobre suas 
avaliações. Esse tema revelou-se polêmico, mo-
bilizando inquietações em todos. Aliás, alguns 
professores, ao se verem avaliados na pesquisa 
compartilhada, problematizaram de maneira 
defensiva a avaliação feita, em um tom quase 
afrontoso, que até então atribuíam aos estudan-
tes. 

As (re)ações defensivas dos professores ao se verem 
confrontados quanto ao que uma pessoa do grupo cha-
mou de “insuficiências”187 e os modos afrontosos com 
que se expressaram quanto a isto não me surpreende-
ram: “(...) professores não gostam de ser avaliados, cri-
ticados... tem vaidade nisto também” (GOLDSTEIN, 
2020), disse um professor participante do encontro. Tam-
bém não me surpreendeu o fato de direcionarem para 
os estudantes parte da responsabilidade pelas lacunas 
que estavam sendo identificadas nos componentes curri-
culares que ministravam. Mas antes de entrar um pouco 
mais neste contexto, escolhi destacar a manifestação de 
uma estudante quando o grupo estava conversando, ain-
da no âmbito dos plágios, sobre falta de clareza no que 
Goldstein (2020) chamou de “jogo pedagógico”: 

Acho que sobre isso, o buraco é mais embaixo. 
O que leva uma pessoa a copiar? Às vezes a 

pessoa é tão descrente dela própria, que se sente 
no direito de copiar.   

Quando li esta manifestação pela primeira vez per-
maneci imóvel por alguns momentos, sem acreditar 
que nunca havia me ocorrido existir outro motivo para 
um estudante copiar algo, além de intentar enganar al-
guém, nesse caso um professor. Pensar nisto fez emergir 
uma conversa que tive com uma estudante certa vez 
que disse que muitos deles (os estudantes), mesmo que 
o professor dê abertura para isto, têm medo de pedir 
para conversar, de mandar uma mensagem, enfim, de 
externar o que, de repente, os está incomodando ou im-
pedindo de realizarem alguma coisa. Me lembro de ter 
achado aquela revelação um absurdo porque, do meu 
lugar de fala como professora, não conseguia encontrar 
argumento forte o bastante que justificasse um estudante 
optar por tentar me enganar – minha avaliação na época 
– ao invés de buscar uma conversa. 

É claro que cada professor tem uma maneira diferen-
te de lidar com certas situações, uns sendo mais com-
preensíveis, outros nem tanto e, outros ainda, nem um 
pouco empáticos com as dificuldades alheias. E nos é 
também muito claro que as posições hierárquicas que 
predominam na parcela hegemônica de nossas escolas 
de ensino fundamental e médio acabam também mi-
grando para as universidades, o que continua deixando 
os professores na posição de detentores de poder – po-
sição esta sustentada por muitos – e, portanto, aqueles 
que mandam, ficando os estudantes nos lugares dos que 
obedecem. 

Sobre essas e outras questões falam, respectivamente, 
a psicóloga Denise Vieira da Silva, da UFBA, e o pro-
fessor de AU da Universidade Federal de Minas Gerais, 

187 Imagino que estas se refiram a 
críticas relacionadas ao escopo de conheci-
mentos de alguns professores, pois corre-
lacionadas, por quem levantou essa ques-
tão, a exercícios que estes propõem para 
avaliarem exatamente os conhecimentos 
de estudantes.
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Maurício Campomori:   

Fica configurada uma dupla pressão, caracterizada, de um lado, 
pelas demandas institucionais, que dirigem o professor muito 
mais para a pesquisa do que para o ensino, pela crença de que se 
é um bom profissional, ou possui títulos, está apto para ensinar; 
e, por outro lado, os alunos oriundos de cursos de nível médio, 
cada vez mais pragmáticos, direcionados para o vestibular pauta-
dos em receitas rápidas e prontas. Essa situação gera um choque 
de perspectivas e valores, que transforma a relação ensino-apren-
dizagem numa tensão e confronto permanente entre professores 
e alunos, redundando, em algumas situações, num “[...] pacto 
de mediocridade, onde o professor finge que ensina e o aluno, 
o interessado no diploma, finge que aprende”. (SILVA, 2015, p. 
219-220).

Em termos gerais, os estudantes que são expostos a esses dois 
sistemas ou processos [1. exposição de conhecimentos que de-
vem ser memorizados pelos estudantes que posteriormente os 
reproduzirão e 2. práticas de exercícios que reproduzem ou si-
mulem atividades frequentes de arquitetos] não diferem entre si. 
Vindos do ensino médio e ainda habituados – ou condicionados 
– por anos de exposição aos processos tradicionais de ensino das 
disciplinas escolares, é frequente percebermos que os primeiros 
contatos dos estudantes em cursos de arquitetura com essa dinâ-
mica incomum de aprender-fazendo, quase sempre instaurada 
nas aulas de projeto, geram uma larga série de questionamentos. 
Um fato verificável é que vários desses estudantes passam a expe-
rimentar sensações de incerteza, insegurança e até mesmo angús-
tia, quando começam a interagir com algumas questões próprias 
e típicas do processo de projeto arquitetônico. Podemos imaginar 
que uma das possíveis razões para isso é que boa parte das vezes 
os estudantes chegam dos ensinos fundamental e médio acostu-
mados a acreditar que os professores sempre serão capazes de 
eliminar as suas dúvidas e inseguranças através da transmissão 
de certezas disciplinares. Dentro do ateliê ou da sala de aula de 

projeto, no entanto, mesmo os melhores professores, ainda que 
reconhecidos profissionalmente (e pelo mercado) como mestres 
da prática projetual, nem sempre conseguirão transmitir para o 
estudante tudo o que sabem, pela simples razão de que gran-
de parte desse saber não é do tipo que pode ser diretamente 
transmitido através de procedimentos expositivos, mas sim de 
um outro tipo, que terá que ser conquistado pelo próprio apren-
diz no ato autônomo de fazer-simular-experimentar. Por isso, ao 
contrário do tradicional professor expositor de conhecimentos e 
procedimentos, o professor no ateliê, ao propor para seus estu-
dantes um problema de projeto, muitas vezes se verá limitado 
pela virtual impossibilidade de oferecer uma solução ou respos-
ta pronta, ou totalmente definida e objetiva ao estudante. Além 
disso, jamais poderemos esquecer que na disciplina de projetos 
se cultiva como premissa a ideia de que as respostas devem ser 
criativas e, se possível, originais. Ora, como já vimos, se através 
de qualquer procedimento expositivo o professor configurasse 
como a solução definitiva do problema de projeto proposto, que 
pudesse e precisasse apenas ser reproduzido, ele estaria, também, 
de antemão, incorrendo naquilo que anteriormente classificamos 
como estímulo à cópia, retirando dos estudantes a possibilidade 
do exercício criativo e original. (CAMPOMORI, 2018, p. 176-
177). 

Voltando ao tema daquela conversa que relatei ter tido com a es-
tudante da FAU/UFJF, apesar desta tradicional organização de nossos 
sistemas de ensino, a percepção que tinha de mim mesma como pro-
fessora era a de alguém aberta e acessível, compondo um grupo de 
professores e estudantes que se colocam como resistência a essa tradi-
ção dominante (principalmente a cognitivista-academicista: ver página 
128). Por isso, ouvir dizer que algum estudante poderia ter receios em 
me procurar não foi muito palatável, reação típica de quem se coloca 
no centro de tudo o que acontece, mesmo que discurse a favor da es-
cuta, por exemplo. 

O fato é que aquela manifestação da estudante da UFBA explicando 
a cópia pelo viés de uma possível baixa autoestima de quem a pratica, 
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condição que dificulta muito este alguém encontrar maneiras outras de 
se fazer presente, me arrancou deste lugar confortável e egoísta de fala 
para me lembrar que, apesar de meus movimentos na direção da des-
colonização do pensamento e ações e da necessária abertura para a es-
cuta, atitudes de intolerância e egocentrismo ainda estão arraigados em 
meu corpo, sendo responsáveis por provocar sofrimentos em “outros”. 
Apesar de a culpa ter procurado espaço para se instalar diante dessas 
constatações, um outro trecho do artigo de Goldstein, desta vez trazen-
do a fala de um professor, minimizou um pouco aqueles impactos que 
continuaram latejando não mais como culpa, mas como entendimento 
de que estamos tratando de problemas sistêmicos em nossas sociedades 
e que seria importante agirmos no sentido de os diminuirmos, come-
çando por nos entendermos nos variados contextos e nos abrirmos a 
transformações a nós mesmos. Disse ele:     

Nós não somos preparados como professores para saber como 
lidar com uma sala. A gente não tem esse preparo. Deveria ter 
formação continuada dos professores. (GOLDSTEIN, 2020).

Imaginando que este professor seja bacharel assim como são os pro-
fissionais que se graduam em AU e seguem posteriormente pela docên-
cia sem procurar capacitações por conta própria, perceber a carência 
de formação pedagógica de professores é algo que não pode ser dimi-
nuído ou desconsiderado, como tem sido praxe ocorrer. Utilizo boa 
parte do fio-pista 3 (página 123) para desenvolver por outros caminhos 
esta questão. 

Quando escolhi a palavra responsabilidade há alguns parágrafos 
atrás não foi à toa. Se, por um lado, realmente não estamos preparados 
pedagogicamente, ao que também acrescentaria uma carência de for-
mação psicológica para lidar com as demandas que atravessam a do-
cência, por outro lado, nem isto, nem nada mais, pode ser usado para 
justificar falta de empatia, negação da escuta e, por vezes, desrespeito 
no uso das palavras e nos modos de lidar com estudantes, comporta-
mentos como o relatado por uma professora do grupo Sankofa: “Como 

reconhecer o limiar entre um problema maior ou um stress passageiro? 
Muitos estão com baixa autoestima porque um professor disse que ele 
não é capaz” (GOLDSTEIN, 2020). O mesmo vale, logicamente, para 
os estudantes, que também deveriam assumi-los em seu cotidiano nas 
relações com os professores (e com o resto do mundo!). 

Responsabilidade também me soa importante quando está em jogo 
o ensino-aprendizagem no âmbito de componentes curriculares. Mes-
mo tomando relações que não polarizam professores e estudantes, cons-
truídas a partir da colaboração e compartilhamentos para a promoção 
de formações e transformações recíprocas, há que se considerar que 
um e outro ocupam lugares diferentes nestes processos de socialização. 

Aos professores, cabe o compromisso de selecionar, preparar e levar 
coisas (assuntos, textos, imagens, discursos falados, dentre outros) para 
os encontros (aulas) que possibilitem construções coletivas e singulares 
de saberes, bem como o desenvolvimento e aprimoramento de habili-
dades, em especial pelos estudantes. A estes últimos cabe se colocarem 
sensíveis aos signos emitidos pelo mundo, em especial àqueles que o 
professor lhes apresenta – o que caracteriza, segundo Gilles Deleuze, o 
próprio processo do aprender – compondo-os com o que já trazem de 
sua experiência de vida.  

Neste sentido, uma co-responsabilidade no cotidiano dos componen-
tes me parece evidente, com cada partícipe assumindo e conduzindo o 
mínimo que lhe cabe para potencializar os encontros, o que se estende 
para todas as outras atividades em que constroem coisas juntos (pesqui-
sa, extensão, trabalhos de conclusão de curso – TCC –, dentre outros). 
E é a partir desta observação que problematizo algo já mencionado 
anteriormente sobre uma prática, no mínimo injusta, de alguns de nós 
professores nos isentarmos de uma boa parte desta responsabilidade de 
condução dos componentes curriculares culpabilizando os estudantes, 
inclusive por insucessos relacionados a exercícios didático-pedagógicos 
cujos encargos caberiam a nós assumirmos e modificarmos de acordo 
com as especificidades de cada turma com a qual compartilhamos o 
ensinar e o aprender. Talvez a proeminência que se tem dado às meto-
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dologias ativas nos últimos anos – em que o foco da educação se volta 
para a aprendizagem, ou seja, para o estudante – esteja relegando aos 
saberes e às práticas pedagógicas de ensino uma posição secundária. 
Mesmo com todos os senões que envolvem a adoção de métodos, pois 
não é difícil que ocorra sem tensionamentos críticos, quando são colo-
cados em uso não basta a intensão de sua aplicação: é preciso incorpo-
ração de seus pressupostos para depois virem os movimentos e, para 
isso, é preciso antes conhecê-los, entendê-los e problematizá-los.

Uma professora participante da Pesquisa de Campo tensionou es-
tas questões, dando ênfase para TCCs, em e-mail encaminhado como 
continuação de uma das conversas que tivemos no chat. Ela diz que, 
em seu retorno ao trabalho após quatro anos de afastamento para dou-
torado, percebeu duas coisas: uma relacionada ao comportamento dos 
professores, cuja transcrição é a que se segue, e outra sobre o estado 
psicológico dos estudantes, fala que será trazida mais adiante. 

A outra coisa que me chamou atenção é a postura dos professores 
nas bancas de TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) que tenho par-
ticipado. Sinceramente, acho que os professores estão com uma pos-
tura muito “dura” em relação aos estudantes. Os projetos de TCC em 
geral são complexos, nunca seriam feitos apenas por um arquiteto (ou 
dois, se considerar supervisão do professor orientador). Acho que as 
críticas tem que ser construtivas, estamos formando esses jovens, eles 
precisam do nosso apoio, da nossa orientação. Se algo vai errado e se 
constatamos isso só no fim do curso, parte da responsabilidade é dos 
professores.

(...) Talvez parte do problema sejamos nós, professores. Realmente 
cobramos certas coisas dos estudantes que muitas vezes não estamos 
fazendo nem em relação a nós mesmos. E, como falei em uma conversa 
anterior, nos falta formação pedagógica.

No texto de uma outra professora da Pesquisa, está explícito este tipo 
de situação, marcado por uma narração em tom nostálgico, pessimista e 
culpabilizante, que caminha para a homogeneização das formações de 

estudantes de AU, bem como a atuação dos profissionais arquitetos e 
urbanistas, ambos situados no espaço-tempo que ela chamou de “novas 
gerações”:

Não sei se o trauma das descendências da Bauhaus ou das escolas 
de belas artes, mas tenho percebido que as escolas de arquitetura têm 
se tornado cada vez mais retilíneas, mais exatas e perdido o carácter ex-
perimental tão importante pro exercício da profissão. Penso por exem-
plo, que não haveremos mais no cenário atual grandes nomes como os 
surgidos nas décadas passadas, pois os profissionais que a arquitetura 
forma atualmente, são extremamente engessados e seguindo padrões 
estipulados pelo mercado.

Por outro lado, percebo também que há uma falta de interesse, e 
principalmente de pró-atividade, por conta dessas gerações mais novas, 
que estão ingressando na academia totalmente sem vivência ou expe-
riência de mundo, mimados e acostumados a não terem que vencer 
nenhuma barreira para se alcançar o topo. Parece que ser mediano, 
fazer o mínimo possível, ser aprovado, mesmo esquecendo de tudo dois 
minutos depois, já está sendo suficiente.

Por estarem na época da revolução tecnológica, tudo ser imediato, 
acabam perdendo também a chance de se pensar sobre as questões, de 
imaginar, de terem tempo para serem criativos e pensarem fora da cai-
xa. O que também desestimula grande parte dos professores a criarem 
metodologias mais ativas, uma vez que a receptividade e o interesse, 
muitas vezes não serem recíprocos.

O desestímulo denunciado nas frases finais desta última fala, justi-
ficando a letargia dos professores a partir da letargia dos estudantes, 
também aparece na manifestação de uma das professoras dos encontros 
do Sankofa, mencionado como sendo “apatia” que, em movimentos 
recursivos, afetaria professores que afetariam estudantes que afetariam 
professores e assim sucessivamente: “Também sinto a apatia deles e isso 
também me deixa na apatia”. 

Professores com formações enfraquecidas, moldados para percebe-
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rem pouco e sentirem quase nada, podem ter dificulta-
das as possibilidades de se auto(re)organizarem nas e a 
partir de experiências, porque aquilo que delas emerge, 
exatamente o acontecimento, talvez deixe de ser no-
tado e/ou problematizado. Não se abrindo para e não 
atinando quando advêm consigo, mais difícil se torna 
para estes professores criarem situações que possam po-
tencializar as possibilidades de experiências ocorrerem 
com os estudantes, pois vazios estarão os sentidos atrela-
dos a esse tipo de intercessão que poderia impulsionar 
descobertas, (auto)transformações, enfim, invenções de 
si e do(s) mundo(s).

O que me parece importar aqui é o fato de que, de 
apatia em apatia, de inseguranças em inseguranças, de 
culpas em culpas, de medos em medos, estamos perce-
bendo nossos ambientes de ensino-aprendizagem cada 
vez mais marcados por cansaços extremos, sofrimentos 
e adoecimentos que desvigoram os pulsos desejantes 
dos que neles estão diretamente implicados, como foi 

meu caso a partir de 2014 (ver página 155).
De acordo com os resultados do National 2016 Stu-

dy of Student Engagement (NSSE) da Universidade de 
Indiana188, o curso de AU foi considerado naquele mo-
mento o que mais exige dedicação de tempo por parte 
dos estudantes. 

É também um curso historicamente tomado como 
elitista, frequentado hegemonicamente por brancos das 
classes média e alta até bem poucos anos atrás (mais pre-
cisamente até 1998), quando políticas públicas de cunho 
afirmativo189 – de inclusão e permanência (ver Fio-pista 
1, página 103) – possibilitaram a democratização étni-
co-racial e socioeconômicas em universidades públicas 
federais190. Além e apesar disto, o curso demanda o uso 
de materiais relativamente caros que vão desde lapisei-
ras e papéis especiais até computadores/notebooks com 
processadores e placas-mãe que suportem programas de 
desenho e modelagem, dificultando muito o acompa-

188 LYNCH, Patrick. 2017. Dispo-
nível em: <https://www.archdaily.com.br/
br/806661/pesquisa-confirma-que-arquite-
tura-e-o-curso-que-mais-demanda-tempo-
-de-estudo>. Acessado em 03/06/2020.
189 No âmbito dessas políticas de 
ação afirmativa, uma ênfase merece ser 
dada, como o foi em outras partes dessa 
tese-teia, à implementação do programa 
de Reestruturação e Expansão das Univer-
sidades Federais – REUNI, em 2007, e da 
transformação do Exame Nacional do En-
sino Médio – ENEM – em mecanismo para 
o ingresso no ensino superior, em 2009.
190 Podemos também considerar 
esse elitismo quando observados os cami-
nhos almejados por estudantes e arqui-
tetos e urbanistas já formados, caminhos 
esses alicerçados na constituição de escri-
tórios particulares onde esses profissionais 
irão trabalhar como profissionais liberais 
ou como funcionários de grandes constru-
toras, como alerta Fernando Fuão (2017): 
“Parece que fomos formados para ficar na 
espera, sempre a espera em nosso escritó-
rio, a espera de nos dizerem o que deve ser 
feito, a espera de uma demanda. As res-
postas a todos esses questionamentos estão 
na formação do arquiteto e urbanista, no 
programa”.  

Figuras 62 e 63. Tirinhas que satirizam momentos da graduação em AU

Autor: Tristán. Disponível em: https://www.archdaily.com.br/br/804167/o-estudante-de-arquitetura-atraves-de-15-tirinhas-de-quadrinhos-por-tristan-comics
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nhamento dos que não podem comprá-los. 
 Estas são situações que influenciam consistente-

mente na saúde física e psíquica principalmente de estu-
dantes, pois são os que sentem e enfrentam diretamente 
seus reflexos. São constantes as horas de sono perdidas, 
a desorganização alimentar, os problemas ortopédicos 
e de visão, o cansaço generalizado. No e-mail referido 
há alguns parágrafos atrás, a professora participante da 
Pesquisa de Campo que havia recém retornado do dou-
torado explicitou suas impressões sobre esta questão de 
adoecimento discente:

Notei (...) o número elevado de doenças emocionais 
e mentais entre os estudantes. Não sei se antes não era 
diagnosticado, mas o fato é que se eu comparo o que 
estou vendo hoje com o meu tempo de graduação (fico 
lembrando de mim e dos meus colegas), os jovens hoje 
estão mais doentes...

 
 Para além disso, os estudantes com menos possi-

bilidades financeiras ainda enfrentam situações de cons-
trangimento não só por conta de, às vezes, (1) não con-
seguirem adquirir parte dos materiais e serem cobrados 
por isto pelos professores (muitas vezes publicamente), 
mas também, (2) por perderem horas em transportes 
coletivos (se moram em periferias ou em outras cidades) 
e, dependendo de como foi construída sua formação 
até ali, (3) por enfrentarem dificuldades cognitivas para 
acompanhamento de alguns componentes curriculares. 
Tudo isto se agrava ainda mais se consideradas as situa-
ções de preconceitos que, como o racismo, são presen-
ças constantes nos ambientes universitários de um modo 
geral. Como afirma Goldstein (2020),  

(...) o fato de esses grupos não mais serem ex-
cluídos da universidade não garante que não 

Figura 64. Tirinhas que satirizam momentos da graduação em AU

Autor: Tristán. Disponível em: https://www.archdaily.com.br/br/804167/o-estudante-de-arquitetura-atraves-de-15-tirinhas-de-quadrinhos-por-tristan-comics
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sofram processos de exclusão na universidade, 
dado que as políticas de permanência (PNAES), 
além de não alcançarem todos que delas preci-
sam, vêm sofrendo cortes desde 2016.

Em sua argumentação sobre as transformações no e 
do trabalho na contemporaneidade, Denise Silva (2015) 
fala sobre uma crise social geral que acaba se transfor-
mando em crise do sujeito191 (enquanto subjetividades), 
ao verificar instabilidades nas relações sociais, institucio-
nais e vinculares nas quais esse sujeito esteja envolvido, 
provocando interferências na sustentação de seu corpo 
(SILVA, 2015, p. 51), física e psiquicamente (SILVA, 
2015, p. 44). Além disso, focando o trabalho docente 
contextualizado nas condições das universidades públi-
cas, em especial as da UFBA, a psicóloga aborda ques-
tões que se referem especificamente ao que chama de 
privatização interna dessas universidades, algo para o 
qual Boaventura de Souza Santos (2011), num panora-
ma global, já alertava, ainda na década de 1990, para 
três crises afetando essas instituições: a de hegemonia 
(contradições entre as funções tradicionais da universi-
dade e as que ao longo do século XX lhe tinham sido 
atribuídas), de legitimidade e institucional192. 

Diz Silva (2015, p. 44):

A realidade vivida hoje possui características 
opostas de ruptura e trânsito para uma nova 
ordem, não havendo apoio no velho, nem no 
novo, o que antecipa um impacto crítico na sub-
jetividade. A crise social se expressa por uma 
obsolescência súbita de valores, desorganização 
da representação do mundo, fissuras e substitui-
ções essenciais na significação de si mesmo e dos 
outros. A implicação para os indivíduos é uma 

perda maciça de referenciais e, nesse sentido, a 
crise social se transforma em crise do sujeito, o 
qual se vê envolvido num jogo de continuidades 
e descontinuidades, numa multiplicação de fatos 
de difícil processamento e simbolização; aquilo 
em que se apoiava e orientava, que era parte 
do seu ser-no-mundo, é vivido como destruído. 
Emerge então a angústia que pode se transfor-
mar em pânico, em catástrofe. Nesse momento 
a ordem social deixa de ser fundo para ser fi-
gura. 

Como consequência, potencializam-se os sen-
timentos de desinstrumentalização e privação, 
constituindo um severo ataque ao “eu”, pois não 
é possível vislumbrar um destino, não há uma 
proposta social de credibilidade que permita de-
senhar o futuro. Ao se quebrar a cotidianidade 
prévia, essa não pode ser assumida como proje-
to, mas como fragmentação ameaçadora. 

Naquilo que discorre sobre a inadaptação das ne-
cessidades do trabalhador a condições que chama de 
ergonômicas (“barulho, iluminação, vibração, poeira, 
umidade, cadência, etc”) – condições essas que vão va-
riando em maior e menor grau dependendo das espe-
cificidades de cada campo de trabalho – e de conteúdo 
das tarefas, a autora ressalta ainda que 

(..) o sofrimento é traduzido por um estado de 
ansiedade raramente expresso em palavras, ra-
ramente precisado, raramente explicitado pelo 
próprio trabalhador, sendo que o primeiro pon-
to de impacto é o corpo e não o aparelho men-
tal, o que não ocorre com o conteúdo da tare-
fa cujo impacto maior é antes de tudo mental, 
podendo levar igualmente a doenças somáticas. 

191 Poderia trazer aqui outros auto-
res que também abordam os sofrimentos, 
os adoecimentos na contemporaneidade 
e seus possíveis gatilhos, dentre eles Suely 
Rolnik (que será abundantemente citada 
adiante), Byung-Chul Han, Maria Rita 
Kehl, mas considerei importante o traba-
lho de Denise Vieira da Silva por voltar 
uma parte considerável de seus estudos 
para a atuação docente com foco para o 
ensino superior, que é o lugar de onde 
falo. Para esses estudos, ela conta também 
com depoimentos de professores de diver-
sos cursos da UFBA, inclusive da Arquite-
tura e Urbanismo. 

192 Crise de hegemonia: “contra-
dições entre as funções tradicionais da 
universidade e as que ao longo do século 
XX lhe tinham sido atribuídas” (SANTOS, 
2011, p. 9);   
Crise de legitimidade: diz respeito à tradi-
cional restrição de acesso às universidades 
contraposta no mundo do século XX pelas 
“exigências sociais e políticas de democra-
tização (...) e da reivindicação da igualdade 
de oportunidades (...)” (SANTOS, 2011, p. 
20) para todos; Crise institucional: 
“(...) contradição entre a reivindicação da 
autonomia na definição dos valores e obje-
tivos da universidade e a pressão crescente 
para submeter está última a critérios de 
eficácia e de produtividade de natureza 
empresarial ou de responsabilidade social” 
(SANTOS, 2011).
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(SILVA, 2015, p. 51).

Neste contexto, especificamente em relação a nós, professores, a 
queixa para o cansaço e desvigor de muitos perpassa pela sobrecarga 
de trabalho que, no caso das instituições públicas, se distribui por ativi-
dades de ensino, pesquisa, extensão, administrativas, de capacitação e 
de produções científicas, correlacionadas a uma dedicação qualitativa e 
de bem-estar que se esvaem em velocidade acentuada. Essas condições 
contribuem para a precarização de recursos materiais e das próprias 
atividades laborais, enquanto consome a saúde de professores nesses 
ambientes, o que foi aguçado a partir de 2014, quando foram retoma-
dos com muita força os ideais liberais pelo executivo federal visando o 
enfraquecimento das universidades públicas, situação que se agravou e 
foi ampliada para outras instituições em 2018 em resposta ao neolibera-
lismo de extrema direita que venceu as eleições presidenciais. 

Temos nos percebido pressionados a assumir atuações, segundo An-
tunes (2017), cada vez mais polivalentes, flexíveis, utilitaristas, autôma-
tas, enfim, liofilizantes (do verbo liofilizar – ver Elucidário, página 382) 
impostas pelo “mercado” que, ao mesmo tempo que nos distancia deli-
beradamente dos caminhos de uma educação progressista, democrática 
e responsável socialmente – sentidos tácitos da educação universitária 
defendidos por Santos (2011) e com os quais corroboro – também nos 
instiga a compormos forças de resistência a este status quo. 

Sobre isto, diz a mesma professora da Pesquisa de Campo que havia 
retornado do doutorado, quando finaliza suas constatações no e-mail 
anteriormente mencionado:

É claro que tem uma questão de sobrecarga de trabalho aí. Cada dia 
que passa estamos mais e mais atarefados... Mas a reflexão é necessária, 
senão continuando fazendo coisas que reproduzem aquilo que, na ver-
dade, gostaríamos de mudar.

Enfim, tô gostando de discutir isso, pois era algo que vinha me inco-
modando... 

 

Ainda nesse contexto, ela ressaltou, respectivamente, no seu texto 
relativo ao primeiro fragmento e em nossa conversa sobre o quarto no 
chat (minhas falas estão coloridas):

Fiz a atividade proposta durante um intervalo em minhas atividades 
de trabalho. Eu não tinha muito tempo para realizá-las, estabeleci o 
prazo de uma hora.

é claro que não podemos deixar de considerar a nossa jornada de 
trabalho que é esmagadora cada vez mais exigindo de nós, profes-
sor@s, por diversos motivos. não nos deixando tempo para estudarmos, 
pensarmos, criarmos, nos relacionarmos etc. e relacionarmos com @s 
estudantes, inclusive e principalmente. aí vem minha pulga atrás da 
orelha com tudo isso nos esmagando nos deixando “cinzas”, como no 
vídeo. porque não conseguimos nos mexer? Porque não conseguimos 
conversar a respeito? Porque não conseguimos encontrar maneiras, em 
conjunto, para tentarmos minimizar essas condições que nos adoecem 
e nos tornam submissos? (...) Porque, ao não conseguirmos dar conta 
dessas situações, exigimos (sim, vou usar o verbo exigir) de noss@s es-
tudantes que dêem conta? que conversem, que pensem, que estudem, 
que criem, que mostrem “resultados”. Nossa, eu concordo com a sua 
leitura... Somos exigidos o tempo todo, falta tempo para pensar melhor 
nos processos que propomos aos estudantes e para interagir entre a gen-
te e com os estudantes. Como exigir deles o que não conseguimos fazer 
com nó mesmos? nós mesmos. El@s estão tão ou mais doentes que nós, 
eu acho. na verdade, ficamos muito preocupados com os resultados e 
estamos esquecendo que o processo, dentro do ensino, acaba sendo 
mais importante... somos cobrados pelo resultado o tempo todo. essas 
avaliações dos programas de pós-graduação, por exemplo
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 Também sobre o quarto fragmento, uma outra 
professora revelou:

Sentei para fazer a atividade com a cabeça cheia... 
Cheia de coisas de um longo dia para colocar em or-
dem. Estou cansad@. Deixei, então, os pensamentos 
surgirem com o exercício, como divagações.

(...)
O que eu faço com esta UC é o que eu vislumbro 

como professor@: levar as temáticas além do que elas 
podem ser, mostrar como se aplicarão na vida profissio-
nal - e, mais ainda, no cotidiano das pessoas -, relacioná-
-las em pesquisa e extensão, etc, de modo a facilitar sua 
assimilação. Mas isso cansa...

(...)   

 Ainda nos ambientes das universidades públicas, 
um outro ponto que Denise Silva aborda e que conside-
ro importante trazer porque não só foi motivo para meu 
sofrimento em diversos momentos da vida após ingresso 
na UFJF (em 2012), como também me revoltou em mui-
tos deles. Percebo uma nítida mudança no tratamento 
que me é dispensado por algumas pessoas quando, ao 
invés de arquiteta e urbanista, profissão normalmente 
bem vista na sociedade, me apresento como professora 
de universidade pública, o que me parece me deixar, 
muitas vezes, em posição oposta àquele acolhimento li-
gado à profissão arquiteta. 

Claro que, como tudo, isto não é regra, mas quando 
acontece – e está acontecendo com muita intensidade 
desde que Jair Bolsonaro assumiu o Executivo Federal 
em 2018, corroborando com a desinformação ao disse-

minar, ele e seus ministros e assessores, fatos não com-
provados relativos ao cotidiano das universidades públi-
cas, efetivando uma das frentes da guerra híbrida193 em 
curso –, deixa marcas, principalmente porque macula 
não só o árduo trabalho ao qual a maioria dos professo-
res se dedica (o que me faz lembrar do tão conhecido 
clichê: “mas você faz mais o que além de dar aula?”), 
mas também a ideia de que é pelas instituições públicas 
que a possibilidade de acesso democrático ao ensino 
gratuito e de qualidade para todos os cidadãos melhor 
se apresenta.194 A esse respeito, dentre outras coisas, diz 
Silva (2015, p. 83-84):

(...) há uma característica que diferencia os dois 
processos de trabalho: o do servidor e o do tra-
balhador da iniciativa privada. Trata-se da ques-
tão do preconceito internalizado socialmente do 
funcionário público e da administração pública 
que é desqualificador em ambos os casos. O ser-
vidor convive com essa percepção social no co-
tidiano do seu trabalho. No caso do trabalhador 
privado, ele pode eventualmente conviver com 
a insatisfação do cliente, mas não se defronta de 
forma contínua com um rótulo que desqualifica 
a sua imagem.  

 Em instituições particulares, as atuações junto ao 
ensino, pesquisa e extensão são acompanhadas constan-
temente pelo estresse (1) de remunerações muito baixas 
(o que leva os professores a se comprometerem com 
cargas horárias altíssimas, assumindo componentes cur-
riculares que os distanciam de assuntos de seu interes-
se); (2) da não valorização de programas de incentivo à 
capacitação, já que as instituições não são obrigadas a 
adotar planos de carreira; e (3) do medo de demissão 

193 Segundo o pesquisador Andre 
Korybko entrevistado pelos jornalistas Ele-
onora de Lucena e Rodolfo Lucena, guer-
ras híbridas seriam “(...) conflitos identitá-
rios provocados por agentes externos, que 
exploram diferenças históricas, étnicas, 
religiosas, socioeconômicas e geográficas 
em países de importância geopolítica por 
meio da transição gradual das revoluções 
coloridas para a guerra não convencio-
nal, a fim de desestabilizar, controlar ou 
influenciar projetos de infraestrutura mul-
tipolares por meio de enfraquecimento do 
regime, troca do regime ou reorganização 
do regime.” Concluem os entrevistadores, 
“(...) isso significa que países como os EUA 
se aproveitam de problemas identitários 
em um Estado-alvo a fim de mobilizar uma, 
algumas ou todas as questões identitárias 
mais comuns para provocar grandes movi-
mentos de protesto, que podem então ser 
cooptados ou dirigidos por eles para atingir 
seus objetivos políticos. O eventual fracas-
so desses movimentos pode fazer com 
que alguns de seus participantes recorram 
ao terrorismo, à insurgência, à guerrilha e 
a outras formas de conflito não convencio-
nal contra o Estado”.  (LUCENA; LUCENA, 
2018).

194 Mais recentemente, alavancado 
pelas falácias proferidas pelo Ministro da 
Educação Abrahan Weintraub (ideólogo 
negacionista que, apesar de já ter trabalha-
do como professor no ensino superior, é 
um completo ignorante, e se vangloria por 
isso, da realidade da educação no país em 
seus diversos níveis), o preconceito contra 
professores de instituições públicas cres-
ceu consideravelmente entre uma parcela 
da população brasileira, que passou a nos 
ameaçar, agredir e cobrar dos governos 
federal, estaduais e municipais a implanta-
ção efetiva de política de controle discipli-
nar e de redução de salários e benefícios.  
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sem justa causa.  
 Uma participante da Pesquisa de Campo que trabalha em ins-

tituição particular me afetou mais de uma vez com aquilo que trouxe 
expondo a loucura de seus dias tentando dar conta de tudo: família, 
escritório, doutorado – porque sentia necessidade de aprenderes ou-
tros, apesar de que este título não faria diferença para progressões no 
curso que lecionava –, componentes curriculares. Apesar de extensa, 
sequenciarei a seguir uma série de falas desta professora, em textos e 
conversas no chat, elucidando esta sua situação que, propositalmente, 
fiz culminar na explicação que ela deu para a composição das histórias 
que criou para suas personagens quando da realização da atividade do 
primeiro fragmento:  

(...) vou ser super sincera com você , te contar toda a minha situação 
e até mesmo se você considerar que não sirvo para participar desta ati-
vidade pode ficar bem livre mesmo para me dizer. quero fazer tudo da 
forma correta, sem burlar nenhuma das suas indicações de forma a ga-
rantir seu planejamento. quando recebi a proposta de participar fiquei 
super interessada , me pego sempre intrigada com o ensino de projeto. 
mas imginei ser um questionário, a prosução de um texto , algo que 
eu participaria uma vez dispondo de pouco tempo. enfim , tempo tem 
sido meu maior problema. me comprmeti com a coordenação de me 
dedicar de forma integral a faculdade e estou dando aula de segunda 
a quinta, em disciplinas as mais variadas. projeto institucional, planeja-
mento urbano e até topografia! entre esse compromisso firmado no fim 
do ano e o início das aulas , fiquei sabendo de um edital de doutorado 
na federal e resolvi tentar , não é que entrei ... que alegria imensa.... po-
rem é em outra cidade , tenho aulas segunda , terça e quarta de manhã, 
chego quase na hora de ir dar aula. meu dia está sendo uma loucura, 
por isso não tenho conseguido cumpri os prazos. quero continuar mas 
ainda não li os textos e nem fiz o texto da atividade. já fiz a atividade 
e preenchi todas as fichas com os personagens e descrevi a história. 
não tenho como fazer nada até no sábado porque a entrega das notas 
desta primeira fase de avaliação tem que ser inserida no sistema até 

sexta e ainda não terminei de corrigir, as provas, projetos, e trabalhos 
mass me comprometo a realizar as atividades até segunda. esqueci de 
incluir que estou orientando 14 alunos de TCC , isso mesmo que você 
leu... são 14, um absurdo. realidade revoltante de algumas faculdade 
particulares. acredita? é possível realizar um trabalho de qualidade? 
senti realmente que fazer sua atividade me levou para um lugar melhor 
, escrever sobre então... melhor ainda. você me espera mais um pou-
quinho então? vou semper realizar as atividades aos fins de semana. me 
senti super aluno hoje, explicando e justificando ter pedido o prazo . rs 
. isso é a cara deles. tenho verdadeira paixão por ensinar. sou arquiteta 
há quase 20 anos, especialista em hospitalar, tenho um escritório bem 
sucedido, meu marido se responsabiliza pelas despesas de casa e meu 
ganho traz mais conforto pra gente. não dou aula pela remuneração, me 
sinto até meio viciado nesse ofício, não consigo nem explicar porque 
quero tanto. projeto institucional é meu e não abro mão pra ninguém! 
rs. gosto do poder transformador do equipamento de saúde, de sua im-
portância social, de todas as normas que norteiam sua concepção e de 
como desenvolver boa arquitetura com tantos limitadores. (...) obrigada 
por me ouvir, fiquei aliviada pois estava com uma sensação horrível de 
estar te atrapalhando.

estou gostando muito das suas propostas e de ter um tempo para 
pensar sobre. kkkk, quem tem o tal tempo? na verdade me sinto bem 
em conseguir dedicar um tempo (que não tenho) a pensar. me parece 
que, realmente, você está se colocando para pensar. isso, extamente, 
ninguém tem tempo mas eu percebo que você está se ajeitando aí para 
usar o seu para pensar. estou mesmo numa fase de estabelecer priori-
dades. será que tem a ver com o fato de você estar começando o dou-
torado? ou seja, está se abrindo por conta disso? dentre outras razões, é 
claro. com certeza tem tudo a ver com o doutorado. agora resolvi lutar 
pela pesquisa em minha faculdade. será a empolgação do principian-
te! Aqui percebo que na faculdade particular a pesquisa é colocada 
em último plano , tanto pela direção quanto pelos alunos. acho que 
não é só empolgação não é vontade. sexta feira enviei uma mensagem 
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para meus colegas de formatura porque depois de 17 
anos estive na faculdade onde me formei e disse a eles 
que havia descoberto a fórmula da “eterna” juventude 
APRENDER. me sinto renovada a cada coisa que escu-
to ou que leio e que mesmo que eu já saiba , quando me 
leva a pensar em algo diferente ou me leva a mudar de 
opinião, ou me direciona a uma nova percepção é como 
se fosse uma carga de energia que me renova. e ensinar 
... tem aprendizado maior ? meus alunos me renovam 
muito até porque cada turma é uma surpresa não é? 
(...) não só o processo do desenrolar da aula , como as 
reações dos alunos, as minhas próprias reações a nova 
perguntas. (...) como comecei a te dizer acredito que o 
incentivo a pesquisa seria um caminho para a mudança. 
mas e se a sua faculdade não encampar bem essa ideia? 
aí não se muda? (desculpe, mas tô provocando mesmo, 
tá? Não entenda mal). precisarei me mudar! rs. Consi-
dero necessária a mudança no sentido de deixar que 
os alunos direcionem sua formação de acordo com seu 
potencial. não acredito em um currículo único. (...) aqui 
também temos poucos professores e nesta faculdade a 
intenção é formar o aluno para o mercado de trabalho, 
entendendo como mercado de trabalho um profissional 
que vai exercer arquitetura, projetar casas, reformas, ar-
quitetura de interiores ... e entendendo que ele não saíra 
da cidade pequena em que nasceu e estuda. (...) mudar 
dá trabalho e não aumente o salário. rs. tenho percebido 
nesse trabalho que estamos muito suscetíveis, carentes, 
insegur@s com muitas e muitas coisas muitas delas que 
recriminamos em noss@s estudantes. seria resultado de 
uma individualização crescente, que nos afasta da par-
ticipação efetiva, nos afasta da responsabilidade para 
além da carga horária pré-estabelecida? Também não 
sei dizer ao certo. nem eu, mas podemos pensar nisso 

não é?

(...) Acho que estou sobrecarregada atualmente, te-
nho trabalhado demais e coloquei essa carga também 
nos personagens que só passam pela praça ou traba-
lham nela. 

Mais uma questão importante nesse processo de so-
frimento no âmbito acadêmico está ligada à produção 
científica, extremamente necessária por ser, por si só, 
meio de difusão de conhecimentos, mas que, ao ser ob-
jetificada e usada como dispositivo para autocobranças e 
para a cobrança de “outros”, fogem desta alçada. Além 
disso, é no mínimo constrangedor ouvir de estudantes, 
principalmente os de pós-graduação que, dentre outras 
coisas, sua aprovação em certos componentes curricu-
lares estaria vinculada ao aceite do trabalho final deste 
componente por algum evento ou periódico não neces-
sariamente vinculado ao programa ao qual está matricu-
lado ou, mesmo, à própria universidade, trabalho este 
a ser submetido trazendo a co-autoria dos professores 
responsáveis pelos mesmos (pelos componentes). Desta 
maneira, esse tipo de professor acumula no currículo 
inúmeras produções – muitas delas completamente dis-
tantes de suas linhas corriqueiras de estudos e pesquisa 
– e consegue privilégios em função disso, desvirtuando 
deontologicamente sua profissão e desrespeitando cole-
gas, estudantes e a própria construção do conhecimento. 

Ao serem perguntados, em 2006, sobre a Gratifica-
ção de Estímulo à Docência – GED195, uma professora 
da Faculdade de Educação e outro da Escola de Econo-
mia, ambos da UFBA, falaram, respectivamente, sobre 
esse “quantitativismo” e “produtivismo”, ao que acres-

195 De concepção gerencial neoli-
beral, a Gratificação de Estímulo à Docên-
cia – GED – foi instituída no Brasil pela Lei 
no. 9.678 de 06 de julho de 1998, durante 
o segundo mandato do presidente Fer-
nando Henrique Cardoso, como etapa do 
processo de transformação do perfil que 
se pretendia para as universidades públi-
cas, aproximando-as do ideal empresarial 
taylorista de produção quantitativista e 
produtivista voltada para números (de au-
las, de produções acadêmicas etc). A partir 
de uma tabela de pontos que contabilizava 
as atividades semanais de cada professor 
do ensino superior, os salários eram incre-
mentados com uma gratificação que podia 
chegar a, até, 50% do valor integral do 
salário corrente do servidor, onde alguns 
requisitos influenciavam nesse cálculo, 
como a titulação. Por conta de negociações 
sindicais com o Ministério da Educação, a 
GED foi extinta em 2007, mas se diluiu em 
outras gratificações que foram definitiva-
mente incorporadas aos salários dos servi-
dores, no governo Lula, como alternativa 
às perdas salariais acumuladas pelo setor 
durante anos.     
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cento serem esses corroborados por agências de fomen-
to como a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior – CAPES – e o Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq 
– como moeda de troca para investimentos nos progra-
mas de pós-graduação brasileiros através da atribuição 
de notas que refletem, por exemplo, no repasse de ver-
bas e na concessão de bolsas de estudos:

Você tem que publicar de qualquer jeito, qual-
quer coisa. E qual o sentido disso, de se repetir, 
se repetir, se repetir? Você tem que publicar 
em revista internacional. Ate que ponto isso de-
monstra efetivamente sua produtividade? Com 
todo o respeito que eu tenho pela publicação de 
artigos, eu acho que a gente deve publicar quan-
do tiver algo a dizer, o pior é ter que publicar 
sem ter o que dizer. Não há uma medida quali-
tativa que possa avaliar o padrão, ela é quantita-
tiva e isso não leva a grande coisa, porque não 
permite o diálogo, para que o outro possa dizer 
que é óbvio, que é lugar comum. (SILVA, 2015, 
p. 198). (Depoimento de maio de 2006)  

        

Essa concepção produtivista, típica do mundo 
do capital, se no setor privado já é degradante 
e regressiva (tendo nos programas de qualidade 
total e na terceirização a sua ponta de lança), 
quando transportada para o trabalho intelectu-
al, numa universidade pública, é mais perversa 
ainda, porque ela não respeita minimamente 
as características básicas desse tipo de trabalho 
criativo, artesanal, muitas vezes lúdico, não re-
petitivo, não seriado, não tangível, dependente 
da intuição, de momentos de inspiração, de cir-

cunstâncias emocionais; e, por isso, impossível 
de se medir objetivamente e quantitativamente. 
(...)”. (SILVA, 2015, p. 199). (Depoimento de se-
tembro de 2006). 

Aproveito o momento para ressaltar algo que tam-
bém parece ser epidêmico em nossos ambientes acadê-
micos, que é a falta de comunicação aliada ao pouco 
compartilhamento – seja de saberes, seja de narrativas 
de experiências e, mesmo, de experimentos – entre 
professores, tomando como fios condutores (1) os com-
ponentes que ministram; (2) os grupos de pesquisa dos 
quais participam; (3) os projetos de pesquisa e extensão 
a que estão vinculados; e (4) interesses diversos em co-
mum. 

Uma professora da Faculdade de Educação da UFBA 
revela se perceber tendo liberdade para se movimentar 
na faculdade, mas lamenta que a falta de integração en-
tre colegas dificulte usufruí-la plenamente, já que muitas 
coisas que ela ensejava fazer não tinham sequência por 
falta de conhecimentos que poderiam ser supridos por 
relações mais colaborativas.  

Eu tenho ampla, total, completa e absoluta au-
tonomia, sinto-me autônoma e democrática. Eu 
faço meu trabalho com muita autonomia, mas 
gosto de dividir, eu quero conhecer o que as 
outras pessoas fazem. Cada um fica no seu gue-
to, no seu canto, na sua sala e não divide. Eu 
quero saber como usar melhor as novas tecno-
logias da educação, mas preciso que alguém me 
ensine, diga-me o que fazer. Eu gosto da autono-
mia, mas não gosto do isolamento. Isso aqui é 
uma Faculdade de Educação mas que não tem 
integração. Não temos um objetivo, não temos 
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resposta para o aluno que pergunta onde que-
remos chegar com a formação dele. (SILVA, 
2015, p. 245). (Depoimento de maio de 2006).  

Neste contexto que, para mim, chega a ser parado-
xal, ela descreve possuir autonomia e liberdade para 
fazer o que quer. Porém, o que denuncia não fluir, que 
são as cooperações docentes – que entendo como sen-
do um problema estrutural, na realidade – acaba lhe 
tolhendo possibilidades, oportunidades e intensidades 
que ela não especifica usar para tentar se desviar dessa 
situação, ou seja, acaba sendo engolida por um sistema 
que compreende deixá-la livre. Isto porque entendo, 
talvez utopicamente, o projeto educacional como cons-
trução coletiva pautado sim em realizações individuais, 
mas estas emergidas de movimentos de cooperação e 
compartilhamento privilegiando as relações inter e in-
trapessoais. 

Assim como destaquei no início deste texto, Silva 
(2015), se pautando nas conversas que teve com profes-
sores para sua pesquisa, aborda o paradoxo ao qual me 
referi no início dessa seção, pautado na comemoração 
da posse de liberdade, mas essa dividindo espaço com 
as dúvidas sobre o que fazer com ela, o que contribui 
diretamente para processos de alienação docente:   

A temática da autonomia vai se configurando 
a partir da percepção dos professores, como a 
principal contradição vivida, na perspectiva da 
análise da alienação no trabalho docente. Essa 
contradição é expressa de diversas formas: de 
um lado, a autonomia é valorizada como o as-
pecto mais fundamental na motivação para o 
trabalho, mas essa mesma autonomia gera um 
não cumprimento, por parte de alguns, das re-

gras coletivas, que, por sua vez, também não es-
tão claras. Se de um lado, a autonomia implica 
em liberdade na definição do conteúdo do tra-
balho, esse mesmo exercício isola e impede de 
conhecer o trabalho do outro, o que gera, pos-
sivelmente, conflitos de saber e poder. (SILVA, 
2015, p. 246).

Enfim, mesmo não tendo feito pesquisas qualitativas 
nesse sentido, não me parece leviana a afirmação de 
precarização do trabalho docente em muitas instituições 
de ensino no país, tanto públicas quanto privadas, o que 
perpassa e se mantém, em muito, por dispositivos de 
alienação e pela alimentação de sentimentos como in-
segurança e medo, o que acaba contagiando recursiva-
mente também os estudantes. Há um excesso desumano 
de trabalho afetando diretamente esses corpos, levan-
do-os, como mencionado anteriormente, a sofrimentos, 
adoecimentos e, até a suicídios196. 

Mas as universidades, as faculdades, os cursos supe-
riores e, no âmbito desses, o trabalho docente não está 
e não pode estar resumido a esse contexto de impotên-
cia. Considero importante deixar este texto ressonando, 
vibrando, exibindo muitas pontas soltas a serem toma-
das por outros como impulsos para iniciarem novas e 
inventivas tecituras, estas ancoradas em experiências de 
prazer, realizações, (re)vigores, invenções, esperanças, 
apesar de serem muitos os fatores que agem para diluí-
-los ou, mesmo, extingui-los. 

Por outro lado, esses mesmos fatores, no âmbito de 
processos de subjetivação se constituídos e assumidos 
pelos próprios professores, podem se tornar impulsos 
de resistência enquanto perturbam, criando possibilida-
des outras para que aberturas (estéticas) ocorram, assim 

196 Em maio de 2019, a Associação 
Nacional dos Dirigentes das Instituições 
Federais de Ensino Superior – ANDIFES 
– divulgou o resultado de estudo feito en-
tre os meses de fevereiro e junho de 2018, 
em sessenta e três universidades federais e 
dois Centros Federais de Educação Tecno-
lógica – CEFETs – brasileiros. A V Pesquisa 
do Perfil Socioeconômico e Cultural dos 
Estantes de Graduação das Universidades 
Federais contou com 35,34% de estudan-
tes, dos 1.200.300 que estão matriculados 
nessas instituições, preenchendo o questio-
nário base da pesquisa. Dentre uma série 
de indicativos sobre os perfis desses estu-
dantes, destaco aquele referente ao que 
chamaram de “dificuldades emocionais”, 
explicitado em porcentagem para os anos 
de 2014, data da pesquisa anterior, e 2018: 
“83,5% disseram experimentar alguma di-
ficuldade emocional. A ansiedade é a mais 
comum, afetando seis a cada dez deles. 
Para 10,8% é comum se ter ideia de morte 
e ainda, 8,5% têm pensamentos suicidas.” 
(OLIVEIRA, 2019). Especificamente sobre 
os estudantes de graduações em Arquite-
tura e Urbanismo, não encontrei dados 
que apontem estatísticas de sofrimentos, 
adoecimentos e suicídios de estudantes e 
professores. Porém, deixo endereços de al-
gumas páginas que falam sobre o assunto: 
1. <https://www.vias.arq.br/reflexoes/ar-
quitetos-nao-dormem/>; 2. < https://www.
campograndenews.com.br/lado-b/com-
portamento-23-08-2011-08/alunos-da-u-
fms-relatam-rotina-de-depressao-ansieda-
de-e-remedios-controlados>; 3. >.       
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como transformações, enfim, sejam fortalecidas inven-
ções de si e do(s) mundo(s). 

Acredito ser possível, mesmo que apenas de vez em 
quando, criarmos desvios ao que nos provoca descren-
ças, nos levando a autossabotagens, a sofrimentos, a 
adoecimentos, quando o que fazemos está desnutrido 
de sentidos e, mesmo, reconhecimento pelo que se faz, 
já que aos olhos do produtivismo, será sempre insufi-
ciente. Tomando como base minha própria experiência 
e os “cantos” larrosianos dos diversos professores – em 
especial os que participaram da Pesquisa de Campo – 
e dos estudantes que estiveram comigo ao longo deste 
texto, me sinto tranquila em dizer que há possibilidades 
outras, outros caminhos, novas perspectivas – no sentido 
de diferentes de si mesmas – que podem ser capazes 
de transformar nossos ambientes educacionais e, por 
contágio, territórios muito mais amplos. Certamente, há 
interesse de: 

• muitos professores se aprofundarem em seus es-
tudos; 

• implementarem mudanças didático-pedagógicas 
em suas aulas; 

• aumentarem as incursões, acompanhados pelos 
estudantes, em porções outras de mundo(s) que não 
as salas de aula; 

• desenvolverem atividades de formação para os 
estudantes (o que acaba contribuindo para suas pró-
prias formações), mesmo que em horários que não os 
das aulas; 

• pensarem em maneiras mais singulares e menos 
opressivas para acompanharem as formações dos es-
tudantes e para construírem seus cotidianos nos am-
bientes acadêmicos; 

• se dedicarem, com mais proximidade, a cada es-
tudante enquanto singularidade, principalmente dos 
que prescindem de um pouco mais de acolhimento, 
cuidado e atenção, como possibilidades para seu pró-
prio fortalecimento sociopolítico.
 
Sem a pretensão de concluir – porque meu interesse 

é que sejam valorizadas exatamente as aberturas e não 
os fechamentos – deixo as palavras de uma participante 
da Pesquisa de Campo que, em e-mail encaminhado 
logo que o distanciamento físico foi sugerido no Brasil 
em março de 2020 por conta da pandemia da Covid 19, 
apresentam, de maneira apaixonada, intensa, cativante 
e revigorante, não só como se sente cansada, mas, mais 
que isso, engajada, ex-posta, disposta como professora 
de AU. Essa manifestação nos mostra que, apesar de 
tantas adversidades que nos acometem o tempo todo, 
ainda é possível, e necessário, acreditarmos em nós e, 
no mesmo passo, lutarmos por uma educação democrá-
tica e de qualidade – ao que acrescento pública – nesse 
país.    

Acordei nesse feriado que pretendo render muito nos 
estudos do doutorado e me lembrei de você. Aqui ape-
sar do isolamento a vida tem sido uma correria, acúmu-
lo de funções que nunca foram minha, responsabilidade 
com outras que eu já não dava conta mesmo, rs. Mas 
enfim, com você quero falar sobre as angústias das aulas 
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online. Sou professora por paixão, financeiramente não é minha melhor 
escolha , mas quando me pergunto o que nasci pra ser, não tenho dú-
vidas , ser professora me realiza, me completa. Mas infelizmente nessa 
fase que estamos vivendo já me peguei pensando várias vezes, como eu 
gostaria de nesse momento não estar sendo professora, e aí você deve 
estar se perguntando por que ? Então, sempre entendi o processo de 
ensino como TROCA, nunca acreditei ser um ser superiormente do-
tada de mais inteligência e conhecimento, responsável por “doar” esse 
conhecimento aos seres menos abastados e desprovidos da sabedoria 
em mim depositada! (kkkkk , estou escrevendo assim pra ficar ridículo 
mesmo). Sem querer ser clichê, porém já sendo, quando ensino eu tam-
bém aprendo, e tenho a sensação de que não preciso saber o conteúdo 
como um depósito de conhecimento.... Eu sei ENSINAR ! E é isso que 
me faz professora e não faz talvez um grande cientista, escritor de vários 
livros, um professor como eu. O que eu disser em sala de aula , pode 
ser facilmente esquecido e da mesma forma facilmente encontrado em 
algum livro, e hoje mais ainda, em uma rápida e simples busca no goo-
gle. Mas o que eu faço meu aluno sentir quando o estou ensinando , 
isso ele não encontrará em lugar algum, a não ser em outro professor 
e mesmo assim de forma distinta. Então como fazê-lo sentir através da 
tela ? Como deve ser essa aula em que não estou olhando nos olhos, 
captando as expressões de dúvida, incômodo ou satisfação? Até mes-
mo perceber que um aluno está desinteressando, entrando e saindo da 
sala, olhando o tempo todo no celular, me faz buscar um novo exem-
plo, uma outra entonação de voz, uma piada pra chamar a atenção e 
marcar aquele momento, um desabafo para que ele entenda que ali 
tem uma pessoa que se importa com estar cumprindo com eficiência 
seu objetivo e estar realmente ENSINANDO.  É essa a causa da minha 
angústia, nesse momento será assim, a opção mais viável são as aulas 
online, os planos não podem parar, o tempo é importante pra todos, as 
formaturas não serão adiadas, o ano letivo não pode ser cancelado, o 
semestre será cumprido, o conhecimento transmitido e as notas serão 
dadas. Que bom que a tecnologia nos permite continuar, pensa só em 
todos esses alunos entediados, sem compromisso com nada , sentin-

do que estão perdendo tempo e adiando seus planos de futuro? Mais 
angústias ... mas e o TROCA? Como professora me sinto frustrada 
... facilmente substituível, até mesmo desmotivada. Preciso da sala de 
aula, do encontro com os professores , de passar pela cantina com todo 
aquele barulho e movimento, preciso dos corredores, do data show, do 
quadro e dos pincéis. E do mais importante de tudo isso, preciso do 
aluno, do seu sorriso, do seu olhar , da sua vontade de aprender e até 
do seu desinteresse (rs) pra me motivar a mudar. Preciso entender que 
o que planejei não surtiu o efeito esperado, ou que foi surpreendente 
mais produtivo. Quero me emocionar com os resultados, perceber as 
mudanças e entender o processo. Preciso de você, aluno, PRESENTE 
! Por isso mesmo nas aulas online, meu aluno querido, me dê seu “oi 
estou aqui”, seu boa noite, sua dúvida, seu tchau. Participe, aproveite 
a oportunidade de continuar mesmo que de uma forma diferente, pro-
mova a TROCA , e para que isso aconteça e necessário ação dos dois 
lados. Conto com você! 

Amiga professora comecei escrevendo pra você e acabei falando ao 
meu aluno. 

Foi mais que um desabafo ... um apelo . Precisava dividir com al-
guém.
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Tensionamentos

Trago como tensionamentos da experiência narrada no fio-pista 5 
– Pesquisa de Campo, questões relacionadas a dois momentos a ela 
referentes:  o primeiro, abarcando os períodos anterior e concomitante 
ao seu desenvolvimento, e o segundo, reflexões realizadas após sua 
conclusão e a partir do que os professores trouxeram em seus textos e 
em nossas conversas. 

Mesmo que muito refém das imprevisibilidades do cotidiano da Pes-
quisa, como já comentado, uma série de elucubrações me povoavam 
há tempos e, com elas, pude compor o que foi emergindo durante 
esse processo de perturbações e (re)ações recíprocas entre mim e os 
participantes. Elas me serviram como um roteiro de perguntas a serem 
colocadas a eles nos momentos que me parecessem mais propícios a 
isso. Adiante, estão explicitadas as que considerei mais relevantes. 

Logo a seguir, está uma série de manifestações dos professores – 
que, em pesquisas convencionais, funcionariam como categorias analí-
ticas – dando corpo às observações que escrevi (como que introduções 
provocadoras) tomando-as como referência, pois considerei que os te-
mas que trouxeram à tona eram fundamentais para o sentir-pensar-agir 
o ensino-aprendizagem de AU e tudo aquilo que pudesse atravessar 
esse processo. Optei por transcrever as falas no sentido de preservar os 
“cantos” dos colegas. 

1) Questões

Essas são as principais questões usadas como disparadoras de pertur-
bações – enquanto eixos básicos ou categorias analíticas – aos profes-
sores, fazendo parte tanto dos exercícios de construção dos fragmentos 
quanto de nossas conversas no chat. Pode-se considerá-las antecedidas 
por interpelação como “você estaria disposto” a:  

1. ter disponibilidade, disposição, facilidades e dificuldades de/para 
sair do lugar comum e tentar possibilidades outras para a aprendi-
zagem, o que envolveria os estudantes, mas também a si mesmos 
(diluição e reconfiguração de territórios existenciais, autopoieses)?

2. tensionar sua própria formação e atuação como arquiteto e urba-
nista e como professor de AU, o que inclui o interesse e o estudo 
por outros campos do conhecimento e autores não arquitetos e ur-
banistas?

3. observar seu comportamento e suas habilidades para desenvolver 
ao menos algumas das solicitações que faz a seus estudantes no âm-
bito dos componentes curriculares pelos quais fica responsável?
 
4. suas habilidades e disponibilidades para estabelecer relações e, 
sob essa perspectiva, permitir, participar e incentivar o compartilha-
mento e a escuta, a empatia e o respeito, seja com/entre os estudan-
tes, seja com/entre os colegas professores?

5. ressignificar sua postura como intercessor e se dedicar a perceber 
quais as influências dessa autocrítica para os processos de aprendiza-
gem dos estudantes?

6. considerar a possibilidade de que seja causador de sofrimentos/
adoecimentos em estudantes e/ou colegas? 

7. tomar alguma atitude caso se perceba como vítima de sofrimentos/
adoecimentos provocados por estudantes e/ou colegas? 

8. participar de discussões que envolvem temas relacionados a edu-
cação, pedagogia e ensino-aprendizagem de AU, seja para pensar a 
formação construída e praticada no próprio curso a que está vincu-
lado, seja em eventos, fóruns e pesquisas como a que participou no 
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âmbito dessa tese-teia? 

9. se abrir para ações inventivas e levar para suas aulas componentes 
ludo-sensíveis?  
  
10. pensar maneiras de desvios ao hegemônico criando oportunida-
des para que estudantes e você mesmo possam fazer experiências, 
narrá-las e conversar criticamente sobre elas?      

11. procurar diluir, a partir de abordagens pautadas nos paradigmas 
da complexidade e sistêmico, dualidades tais como sujeito e objeto, 
teoria e prática, natureza e cultura, certo e errado, arquitetura e ur-
banismo?

2) ImplIcações DesenvolvIDas a partIr De temas Que emerGIram Dos 
textos e Das conversações com os professores Que partIcIparam Da 
pesQuIsa De campo

1. Desejo por seguir a profissão docente
Perpetuação de práticas e ferramentas didáticas consideradas ultra-

passadas e sem sentido, até mesmo por conta de desinteresse dos pro-
fessores em se atualizar, além de carência de entendimento sobre o 
próprio profissional arquiteto e urbanista como corpo sociopolítico, são 
duas das questões que marcam estudantes de AU no período de suas 
graduações, podendo disparar desejos pela docência no sentido de se 
perceberem, como docentes, capazes de fazerem diferente daquilo que 
conheceram. Mas, para alguns professores, esse desejo é nato e movido 
pelo amor pelo aprender, pelo compartilhar momentos e saberes...          

“primeiramente não sei como e nem quando, mas acho que o meu 
estalo em querer ser professora universitária nasceu ainda quando era 
graduanda por muita das vezes não concordar com o modo como gran-
de parte das disciplinas eram apresentadas e cobradas.” 

“Quando aluno de arquitetura e urbanismo tive um processo muito 
estressante. 

(...)
 Sendo assim, hoje enquanto professor, busco propor caminhos 

em direção a esse ‘auto-conhecimento’ sem engavetar as exigências. (...) 

em relação a esse texto que você citou, achei muito interessante uma 
palavra usada: poder (...). não vi essa palavra lá. el@ fala em engave-
tar exigências que tornam nossos cursos tão estressantes. e usa, mais 
embaixo, a palavra “poder” que @s professores teriam para “tornar o 
caminho mais leve”. isso vem martelando na minha cabeça desde que 
li. leve x poder. assim como arquitetura x urbanismo. teoria x prática. 
dentro x fora. os que decidem x os que não decidem. queria te propor 
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ficar martelando sobre isso também. sobre essas dualidades que aca-
bam formando as extremidades das caixas em que acabamos ficando 
pres@s. topa?. sim.... e é claro, para além da questão que envolve essas 
dualidades, as formas de consegurimos driblar os “ous” e respirarmos 
nos “es” ou seja, criarmos alternativas em caminhos intermediários, sem 
termos que escolher entre dois antagônicos. eu acredito no mundo en-
quanto várias possibilidades. sim, até porque acho que não abandona-
remos tudo, mas é necessário introduzir coisas novas. tábula rasa não 
dá, né? é sem saída

tenho verdadeira paixão por ensinar (...). sou arquiteta há quase 20 
anos, especialista em hospitalar, tenho um escritório bem sucedido, 
meu marido se responsabiliza pelas despesas de casa e meu ganho traz 
mais conforto pra gente. não dou aula pela remuneração, me sinto até 
meio viciado nesse ofício, não consigo nem explicar porque quero tan-
to. projeto institucional. é meu e não abro mão pra ninguém! Rs. gosto 
do poder transformador do equipamento de saúde, de sua importância 
social, de todas as normas que norteiam sua concepção e de como 
desenvolver boa arquitetura com tantos limitadores. é uma área na AU 
que eu acho muito bonita porque ela precisa ser humana, precisa, para 
ser boa, de profissionais que pratiquem a alteridade. enxerguem os 
outros e suas dores cotidianas, dificuldades. imagino que, na época em 
que estamos vivendo, seja difícil abordar “o outro” em sala. É difícil 
sim, mas mnha disciplina é fundamentada no cuidado, e acabamos 
refletindo muito sobre o efeito direto do projeto na população. E nas 
aulas de planejamento urbano então a busca pelo bem comum é objeti-
vo fundamental. obrigada por me ouvir, fiquei aliviada pois estava com 
uma sensação horrível de estar te atrapalhando. (...). 

2. Mercado de trabalho
A ideia de mercado de trabalho, enquanto atende aos interesses do 

sistema que o mantém, no mesmo passo em que estimula objetificações, 
homogeneizações e segregações dos corpos humanos e não humanos e 

dos ambientes que são habitados por esses, pode ser considerado tam-
bém como objeto-mercadoria para os indivíduos. Estes, seduzidos por 
dispositivos capitalistas como o próprio consumo, o tomam – o merca-
do – como meta capaz de lhes satisfazer em toda espécie de desejos, já 
que essa cobiça geralmente vem acompanhada de um mundo que é, na 
verdade, fabricado por ilusões.    

A abordagem do real – os estudos/projetos que simulam o mun-
do não abstrato – na formação do arquiteto urbanista coloca algumas 
questões: que realidades abordar, já que a desigualdade social absurda 
revela mundos paupérrimos, carentes, e outros abastados e bem abaste-
cidos? Aqui, vejo como são necessárias abordagens que desmitifiquem 
um mercado glamoroso e acessível. Não é esse mercado que se encon-
tra.

Nosso mundo contemporâneo apresenta-se extremamente tensiona-
do. São vários os autores que reconhecem uma crise sistêmica e crônica 
não apenas em relação ao modo de produção capitalista, hoje hege-
mônico, mas também no sistema de valores que regem a sociedade 
ocidental contemporânea. Nosso modelo de produção e consumo tem 
nos conduzido a uma crise ambiental sem precedentes na história hu-
mana, manifesta nas mudanças climáticas a cada ano mais visíveis, nas 
tragédias ambientais, na contaminação das águas, do ar e dos solos, na 
perda da biodiversidade do planeta. Uma crise social de mesma magni-
tude associa-se a esse quadro, permeada por profundas desigualdades 
sociais, pela exploração do trabalho, pela crise do trabalho abstrato, 
pelo colapso urbano de nossas metrópoles (violência urbana, trânsito 
caótico, inundações), pela ascensão da intolerância e da violência.

Vivenciamos uma crise civilizatória da matriz europeia de pensamen-
to e ação, matriz essa que converteu homens e natureza em mercadoria, 
subvertendo sistemas de valores ancestrais nas mais diversas partes do 
planeta ao sistema de valor do capital. Uma das instituições chaves para 
a imposição do racionalismo de dominação europeu sobre o mundo 
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foi a própria ciência, que sistematizou e institucionalizou inclusive os 
conhecimentos no campo da arquitetura e urbanismo. (...).

Frente a tais aspectos, minhas inquietações em relação ao ensino 
da arquitetura e urbanismo relacionam-se aos seus fundamentos, à sua 
ética, ao modo como esses campos do conhecimento interagem com a 
sociedade e com a natureza: de forma dialogada ou impositiva? Geran-
do autonomia ou dependência? Preservando ou destruindo? Teríamos 
que caminhar no sentido de uma revisão de princípios e de metodolo-
gias, a meu ver. No entanto, acredito que minha perspectiva seja um 
tanto quanto radical (no sentido de ir até as raízes mesmo), uma vez que 
implicaria na revisão não apenas do conteúdo e das metodologias de 
ensino, mas do próprio processo de projeto e da posição do arquiteto e 
urbanita nesse processo. 

você acha que estaria faltando, digamos, “teoria”? sim. teoria de AU 
ou teoria de uma forma geral, envolvendo outros campos do conheci-
mento? Teoria de arquitetura mesmo (...). sou docente de uma discipli-
na de teoria. e uma das coisas que mais me afligem desde sempre é que 
acho que o conteúdo específico que abordo (porque o currículo é que 
“manda”, no final das contas) não é suficiente para pensar AU. sinto 
muita falta de uma formação que me permitisse abordagens mais am-
plas por exemplo, Filosofia, Antropologia, Sociologia, Pedagogia. (...) 
Então, não sei se influencia mas minha formação foi em uma universi-
dade federal. isso fez com que eu tivesse um embasamento teórico bem 
aprofundado, mas ao mesmo tempo fez com que eu não estivesse tão 
preparada para o mercado de trabalho. entretanto como me deu uma 
base teórica, me instigou sempre a procurar esses outros conhecimentos 
que você está dizendo. o que sinto falta a lecionar é poder ampliar esse 
horizonte. (...) Quando você se refere a “mercado”, o que quer dizer? Ir 
para a prática, como montar um escritório? Como cobrar um projeto? 
Como fazer um projeto executivo? Posso tensionar essa teia? Não que 
não teve nada de prática mas acho que existe esse bloqueio ou essa pre-
missa que tem coisas que o arquiteto só vai aprender fazendo. (...). e as 
pessoas? Elas também estão nesse mercado? quais pessoas? as pessoas 
comuns, que vão conviver com os projetos que fazemos (...) digo con-

viver porqu, mesmo que não sejam @s “clientes”, elas vão, de alguma 
forma, conviver com eles. então isso também me incomoda, falei isso 
em sala. que quando projetamos, projetamos para alguém e desde o 
projeto até a execução a arquitetura vai sofrer influências de um fator. 
o fator humano. as pessoas que vão executar, que vão morar... e as que 
vão passar? Pegar um ônibus em frente, comer num restaurante ou cor-
tar cabelo em frente e ficar olhando para “nosso projeto”? Penso muito 
nisso. em quem passa para ir para o trabalho, ou ir p escola. ah sim. 
porque quase nunca pensamos nessas pessoas? quanto a isso, costumo 
citar o livro “arquitetura da felicidade”. (...) e seus estudantes levam em 
conta sua indicação? (...) Bom, eu sou um na multidão (...) não sou a 
única professora a influenciá-los. tem outros professores (...). 

3. Blogs, revistas e programas de decoração e design, páginas e ca-
nais de redes sociais, tutoriais

Blogs, revistas e programas de decoração e design, páginas e ca-
nais de redes sociais, tutoriais e outros veículos de difusão de ideias 
e comercialização de produtos desse nicho que também compõem o 
campo de atuação de arquitetos e urbanistas. Esses meios vêm sendo 
cada vez mais consumidos por estudantes de AU como referências pri-
márias – em substituição aos livros e às imersões de apreensão in loco, 
por exemplo – para os processos no âmbito dos quais seria interessante 
que pensassem criticamente os espaços em seus modos de apropriação 
e transformação no tempo-espaço pelos corpos que, efetivamente, os 
habitam de múltiplas maneiras.          

Penso por exemplo, que não haveremos mais no cenário atual gran-
des nomes como os surgidos nas décadas passadas, pois os profissionais 
que a arquitetura forma atualmente, são extremamente engessados e 
seguindo padrões estipulados pelo mercado.

(...)
Por outro lado, percebo também que há uma falta de interesse, e 

principalmente de pró-atividade, por conta dessas gerações mais novas, 
que estão ingressando na academia totalmente sem vivência ou expe-
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riência de mundo, mimados e acostumados a não terem que vencer 
nenhuma barreira para se alcançar o topo. Parece que ser mediano, 
fazer o mínimo possível, ser aprovado, mesmo esquecendo de tudo dois 
minutos depois, já está sendo suficiente.

Por estarem na época da revolução tecnológica, tudo ser imediato, 
acabam [“as gerações mais novas”] perdendo também a chance de se 
pensar sobre as questões, de imaginar, de terem tempo para serem cria-
tivos e pensarem fora da caixa. 

Neste ponto, vejo que a construção – ou a “produção do ambiente 
construído” – é mal compreendida pelo campo. As decisões sobre os 
empreendimentos – o quê construir, como construir, pra quem cons-
truir – não cabe aos arquitetos. São produtores de desenhos/projetos 
já definidos pelos que, de fato, comandam a produção das cidades. 
Os arquitetos também deveriam se situar aí, neste espaço de decisão. 
Se historicamente os arquitetos foram envolvidos com a construção, é 
necessário que ela seja recuperada. Até os engenheiros se afastaram do 
mundo prático da construção – não é mais a expectativa de atuação pro-
fissional deles e nem sua formação investe tanto nisso. Uma formação 
que recupere a relevância social do profissional arquiteto passará pelo 
envolvimento com as questões da construção: profissionais que refletem 
sobre a cidade de um modo crítico, propõem ações, projetam e constro-
em. Dados os segmentos sociais desiguais, muitos valores/paradigmas 
de projeto e concepção de obra precisam ser revistos. É um ponto 
que se deveria apostar: senso crítico, empreendedorismo, competência 
técnica projetual e construtiva. Em quais segmentos socioeconômicos 
atuar? À escola cabe problematizar isso, embora muita coisa entra no 
jogo nessa hora: origem social, possibilidades de ganhos, construção 
concreta de alternativas, expectativas pessoais, afinidades etc. 

Muitas vezes sou questionada sobre a relevância ou a aplicabilidade 
de tantas conhecimentos, que na verdade são básicos para o exercício 

da profissão, porém com a expectativa de literalmente projetar, o aluno 
não reconhece que os conhecimentos empíricos assimilados fora da 
universidade, as referências do ‘pinterest’, a contribuição das bloguei-
ras e os programas de reforma e decoração, não suficientes para uma 
formação profissional. Enfim não generalizando, ainda encontro alguns 
arquitetos “natos” e também aqueles interessados em assimilar e contri-
buir para a qualidade da produção do espaço na cidade e percebem a 
grandeza do tão almejado título de arquiteto e urbanista. 

e o que você acha de nossas formas de expressão? (...). você acha 
que, para além do acadêmico (e mesmo assim...) nós, AU, estamos 
conseguindo escrever? Narrar? Falar? mesmo ler. Passamos os olhos, 
muitas vezes, sem conseguir realmente entender o que estamos lendo. 
ouvir? (...) não penso no sentido da relevância, mas no do entendimen-
to do mundo e nas formas de expressar esse entendimento (...). tenho a 
impressão de que olhamos muito pro umbigo. mesmo ao projetarmos? 
seus estudantes fazem isso? por exemplo, o campo da construção civil, 
onde estamos inseridos, não decidimos nada aí... (...). a experiência 
dentro da escola é limitada. não conseguimos intensificar contatos com 
o mundo lá fora. quem decide? São os empreendedores. os arquitetos 
não são empreendedores (...). e você disse tudo antes: há uma certa des-
conexão com o mundo. acho que essa é uma questão fundamental para 
tantos discursos, mas com resultados tão desconexos com o mundo

4. Revisões no ensino-aprendizagem

Repensares sobre formações que possibilitem a arquitetos e urbanis-
tas atuarem de maneiras mais consonantes com as demandas do século 
XXI prescindem de revisões no ensino-aprendizagem, mudanças que 
ressignifiquem certos vícios e modelos herdados de outros séculos e 
que proponham possibilidades outras, inovadoras, heterogêneas e con-
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textualizadas, a partir da ampliação dos espaços de participação efetiva 
dos estudantes – enquanto corpos sociopolíticos tanto quanto os dos 
professores – para construções compartilhadas de saberes, rompendo 
com a tradicional unilateralidade transmissional-conteudista professor-
-estudante. 

Mas como construir esse caminho menos exigente e mais efetivo? 
Acredito que quebrando padrões do ensino tais como: competitivida-
de entre alunos (é sobre um caminho conjunto e não sobre sleecionar 
melhores); a lógica do gênio criador (dar menos espaço para a autoria 
e mais espaço para a consrtução coletiva); pensar em estruturas mais 
abertas para as aulas (não pré-determinar passo-a-passo, mas deixar que 
os alunos inlfuenciem no desenvolvimento das aulas); e, por fim, pensar 
em processos o mais conectados com a realidade dos alunos. Chega de 
abstrações sensíveis, técnicas ou críticas. O interesse dos alunos é o pri-
meiro passo para um processo “educativo”, e tal interesse é catalizado a 
partir de elemtnos do dia-a-dia deles. 

A prática de ensino em arquitetura está muito vinculada ao conhe-
cimento adquirido sobre a docência em arquitetura. Uma vez que nos 
formamos bacharéis e, muitas vezes, saímos para a docência sem uma 
metodologia a seguir bem definida. A forma de ensinar em Arquitetura 
também se altera conforme a disciplina, pois há aquelas mais teóricas e 
aquelas onde a prática será enfatizada. (...). Por fim, cabe ressaltar que 
o ensino de arquitetura não parece ter uma corrente metodológica bem 
definida, mas sim diversas formas de lecionar que reforçam a pluralida-
de dos processos criativos. 

Já li diversas vezes que os pedagogos consideram o ensino/apren-
dizagem por projetos como uma ferramenta de muita eficácia. Neste 
sentido, parece que este caminho já vem sendo trilhado, podendo, en-
tretanto, ser sempre incrementado: novos exercícios, novos contextos 
de trabalho, novas ferramentas etc. (...) o campo disciplinar construiu e 
sistematizou muitas práticas didático-pedagógicas. E continua a fazê-lo. 

É preciso lidar com estas experiências. Ao mesmo tempo que se reno-
va o campo com as possibilidades que as tecnologias da informática 
trouxeram: novas estratégias de projeto, simulação das várias naturezas 
de desempenho que a edificação requer, processos participativos de 
compartilhamento e decisão. 

Entendendo então a Arquitetura e Urbanismo em sua complexidade 
e hibridismo, verificar caminhos, tendências e vinculações que a forma-
ção de um arquiteto e urbanista adquire é questões de central interesse 
nos dias atuais. Nesta discussão, o conjunto de questões que se coloca 
à Arquitetura e Urbanismo torna-se talvez, um dos objetos de maior 
relevância ao seu campo.

(...). Na fundamentação das discussões que ocorrem em torno de 
questões pedagógicas e de métodos de ensino, WOODS (1999) BOY-
LE (2000), DEL RIO (1998) e MARTINEZ (2000) apontam as duas 
principais correntes que nortearam, durante longo período, os métodos 
e procedimentos de ensino de práticos de Arquitetura e Urbanismo, 
mais especificamente, no caso desses autores, o ensino de projetos: a 
acadêmica e a funcionalista. Segundo esses autores e ainda em MI-
RANDA (2007) e OLMOS (2007), de maneira sintética, a vertente aca-
dêmica de ensino de projeto, de influência das escolas de Belas Artes, 
trabalha com a ideia de uma composição formal e tipológica pré-exis-
tente, onde a função é subjacente ao projeto; já a vertente funcionalista, 
originada nas escolas Politécnicas e de Engenharia, valoriza o processo 
serial e controlado, de verificação funcional, onde a forma é subjacente 
ao projeto.  

Tais vertentes, no entanto, ainda que exerçam influência no ensino 
atual de Arquitetura e Urbanismo em alguns cursos, ou em algumas 
disciplinas isoladas (MARTINEZ, 2000; ARSENIC, 2011), não repre-
sentam mais alternativas metodológicas e conceituais dominantes no 
ensino. Segundo MIRANDA (2011), serão hoje novas estratégias de 
projetação, calcadas na reflexão crítica juntamente com a sobreposição 
ou desenvolvimento continuado de experimentações e propostas para 
uma determinada questão, possibilidades ao projeto de arquitetura e 
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urbanismo: (...). Desta forma, na atualidade, frente à amplitude de abor-
dagens e possibilidades, não é mais a dicotomia entre forma-função 
que embasa as discussões sobre o ensino de prático de Arquitetura e 
Urbanismo. Sua prática, e seu ensino, passam a ser avaliadas frente ao 
aprofundamento críticoreflexivo que se procede, à capacidade de se es-
tabelecer problematizações, à proposição de possibilidades embasadas 
de projetação. No cerne dessa questão, verifica-se a preocupação quan-
to à aproximação, ou a disjunção, entre teoria e prática. (...). Decorrente 
do esvaziamento teórico conceitual e processual no ambiente prático de 
ensino, conforme indicado em MIRANDA (2011), a crítica se faz tam-
bém tanto aos métodos que replicam nos ateliês/estúdios a prática de 
escritório, quanto à adoção de um excessivo caráter de experimentação 
projetual, pretendido interdisciplinar, mas descolado de uma metodo-
logia vinculada ao campo amplo de conhecimentos técnicos, teóricos e 
conceituais relacionadas à Arquitetura (ARSENIC, 2001). 

mas o interessante é que todo mundo tem algo a dizer sobre ensino 
de AU. pelos textos, me pareceram coisas meio “engasgadas”. (...) es-
tamos incomodados e soltamos uns desabafos. foi muito interessante, 
eu achei. foi mesmo. Os professores desta área estão em permanente 
discussão sobre o que e como ensinar... angústia eterna (...) e já se es-
creveu muito sobre isso, não? com que tipo de “escrita” você já teve 
contato a respeito? (...) no âmbito do tema ensino de AU. como estrutu-
rar ateliês de projeto, como trabalhar a integração das disciplinas, que 
recursos didáticos a empregar. processos criativos (...). e o que achou 
dessas abordagens (guardadas as devidas especificidades de cada uma) 
em relação às suas angústias? gostei do que fala sobre sermos “críticos, 
sensíveis e técnicos”. achei uma boa síntese (...). me satisfizeram? Sim. 
(...). n definição de um perfil, achei adequado.

Percebi que os professores, focaram no ensino de arquitetura como 

sendo projeto. sim, também percebi isso. ou a influênica da atuação 
do futuro arquiteto no mundo e vice e versa. e isso te incomoda? Não 
acredito que seja um incômodo quanto ao discurso, mas esse descola-
mento da parte prática e da teórica na hora da escrita me demonstra 
essa questão no nosso curso

5. Salas de aula e o mundo: interior e exterior ou um todo comple-
xo?

Como espaços para os mais diversos tipos de experiências socio pe-
dagógicas – teórico-práticas –, dentre elas as de simulação de realida-
des, as salas de aula vêm mantendo essa tradição, atendendo a uma boa 
parte das necessidades basilares do ensino da AU. Mas essa hegemonia 
torna-se questionável na medida em que paredes, pisos e tetos se tor-
nam efetivas barreiras segregadoras do(s) mundo(s), que passa a ser ca-
racterizado por um “interior” – correspondente às salas de aula, muitas 
vezes tomado como espaço das representações e das simulações – e um 
“exterior” – se considerada a situação apontada para o “interior”, seria 
o espaço do “vivido” e do “concreto”, onde ocorreriam, de maneira 
independente, as vidas de todos os outros seres não estudantes e não 
professores.          

A gente aprende desde os primeiros dias de curso que arquitetura 
é arte, é vida, é vivência. No entanto, quanto mais tempo passamos na 
academia, percebemos que as coisas não funcionam bem desse jeito e 
que as aulas de projetor (bem antigo mesmo) poderiam ser facilmente 
substituídas pelo experimento, por aulas externas, por uma vivência 
muito mais prática do que teórica, presa dentro de uma sala.

Nas turmas iniciais do curso, uma dificuldade observada é a falta de 
repertório para as disciplinas práticas, sendo as vezes necessário, iniciar 
com estudos de caso, no que diz respeito ao ensino de projeto, e de 
maquete e desenho apresentar conceitos básicos, materiais e formas 
de uso. A vivência dos estudantes e a experimentação são coisas que 
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eu priorizo ao ensinar, pois acredito, talvez pela a minha experiência 
enquanto discente, ser de suma importância para o arquiteto. 

O ensino de A&U tem algo muito potente, nos seus meios de al-
cançar a formação profissional, que é a simulação, a investigação, da 
realidade, pelo projeto – seja de Arquitetura, seja de Urbanismo. (...). 
Que recursos existem para a formação no campo do projeto e da cons-
trução? Canteiros experimentais são necessários, mas os experimentos 
podem se dar dentro e fora das escolas. Talvez cidades médias possam 
elaborar sua prática nos bairros próximos e no ambiente rural. 

Apesar da pouca experiência no ensino/aprendizagem de arquite-
tura e urbanismo, compartilho algumas observações sobre um ensino 
que considero importante de serem trabalhadas no caminho mais con-
sequente com as transformações socioespaciais:

. O ensino de arquitetura e urbanismo de deve estar ligado direta-
mente com as questões reais e concretas;

. O ensino do ato de projetar deve estra relacionado com a materia-
lização do espaço, incluindo todos os atores envolvidos;

. As metodologias projetuais devem ser cada vez menos focadas no 
papel individual do(a) arquiteto(a), e mais na colaboração entre as ques-
tões do local, profissionais e usuários. 

(...). Como campo de saberes e atuação, entendemos que a prática da 
arquitetura e do urbanismo é reflexão crítica que visa escolhas específi-
cas e qualificadas de possibilidades técnicas, funcionais e econômicas, 
influenciadas e mediadas pelo contexto. Essa prática visa à constituição 
criativa de propostas coerentes e de qualidade para atender a diferen-
tes situações coletivas ou individuais. As proposições arquitetônicas (e 
urbanísticas, agora subentendidas) engendram, portanto, processos de 
experimentações que buscam gerar soluções a demandas específicas, 

indissociáveis de inter-relações com o contexto e associadas ao espaço 
e a sua apropriação pelo homem, se expressando em discussões, planos 
e simulações através de sua atividade prática. Na esfera da prática, a in-
ter-relação e a interação dos saberes relacionados se verificam nas pos-
sibilidades críticas e reflexivas, em discussões, soluções ou realizações. 

6. Ainda sobre cisões...
Separar as coisas, os espaços, o tempo, os corpos humanos e não hu-

manos, a própria vida: eis aí práticas que ainda regulam boa parte dos 
cotidianos do século XXI. As cisões acompanham a disciplinarização 
de currículos, a hiperespecialização dos saberes, as organizações dos 
mais variados tipos (gênero, raça, capítulos de textos, roupas em gave-
tas), a setorização de territórios (condomínios, favelas, bairros, ruas), a 
divisão do tempo (turnos, horas), a divisão de áreas do conhecimento 
(arquitetura, urbanismo, preservação do patrimônio histórico-cultural), 
dualismos de cunho estrutural (natureza e cultura, teoria e prática) e 
vários outros. Assim como tudo, as cisões não podem ser considera-
das positivas ou negativas (se é que precisam ser assim adjetivadas) até 
que se analise contextos e atores, interesses, disputas, discursos, ações, 
mas podem ser pensadas, de antemão, como partes de um todo que 
é múltiplo, não fechado em si mesmo como são fechadas as imagens 
estampadas nas caixas dos puzzles: objetivos a serem alcançados na 
junção de peças com lugares definidos e invariáveis. Enfim, as cisões 
não precisam ser sempre limitadoras...    

Minha experiência como docente no curso em questão é que ensino 
mesmo arquitetura versus urbanismo, o embate existe e o vencedor é 
conhecido. Os alunos pouco se interessam pela porção urbanismo do 
curso, muitas vezes não entendendo que a produção da arquitetura 
interfere diretamente nas questões urbanas e que seria difícil separar 
as duas áreas. Isso muito se deve ao fato de que ao escolher o curso 
o estudante se interessa primeiramente pela profissão do arquiteto até 
porque o urbanista é um profissional pouco representativo e pouco 
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representado em nosso país atualmente. 

Ainda assim, em muitas propostas curriculares tradicionais no país, 
os ambientes práticos de ensino prático diferenciam e de certa manei-
ra, assumem como produto principal dessas disciplinas a proposição 
de projetos, realizando-os como atividade diferenciada e separada das 
abordagens voltadas ao urbanismo, ao plano e ao planejamento urba-
nos. Há, portanto, um entendimento predominante de que os Ateliês 
de projeto se consolidam como local da proposição do espaço interior 
e exterior e os Ateliês de urbanismo ou planejamento, onde seriam o 
lócus das discussões, concepções e propostas voltadas especificamente 
ao espaço urbano, regional e paisagístico. No entanto, a atividade práti-
ca de Arquitetura e Urbanismo historicamente e legalmente incorpora 
e assume as atividades também relacionadas ao urbanismo. (...). (...)

Por disciplinas práticas de Arquitetura e Urbanismo entendem-se es-
túdios, ateliês e oficinas realizadas nos cursos de graduação em Arquite-
tura e Urbanismo praticamente em todo o mundo, nas quais desenvol-
vem-se predominante e objetivamente as atividades de caráter prático, 
de proposição crítica e criativa visando soluções, planos ou projetos 
para questões relacionadas a seu campo de atuação e influência. Para 
MARTINEZ (2000) e ARSENIC (2011), as disciplinas de práticas são o 
“tronco” ou espinha dorsal dos cursos de Arquitetura e Urbanismo: é 
nelas que se instrumentaliza o aluno e é para elas que deve convergir o 
conhecimento interdisciplinar. Sobre a prática de Arquitetura e Urba-
nismo, ARSENIC (2011) coloca que

‘que de nenhuma forma é neutra e despretensiosa, deve cumprir 
um papel na formação de futuros arquitetos, visando não apenas 
o uso do instrumento, mas, realmente, instrumentando o aluno 
para situações correlacionadas ao aprendizado, convergindo 
energias’. (ARSENIC, 2011, p54).

MARTINEZ (2000), ainda que restringindo a noção de prática de 

Arquitetura e Urbanismo ao projeto de arquitetura e à proposição de 
“edifícios”, excluindo o entendimento atual (pelo menos no Brasil) de 
que nos cursos de Arquitetura e Urbanismo os “ateliês de projetos”, 
ou disciplinas práticas de projeto, consideram também os projetos ur-
banísticos, afirma ainda que a disciplina de projeto é “a parcela mais 
específica da formação” que, no entanto, 

‘não contém uma doutrina explícita, é um aprender fazendo em 
duplo sentido: primeiro, aprende-se a desenhar objetos dese-
nhando objetos; segundo, aprende-se sobre algo no próprio exer-
cício deste algo. O decisivo, então, não é possuir conhecimentos, 
mas sim exercitá-los e exibi-los implicitamente nos resultados. 
Supõe-se que o exercício de desenho realizado está respaldado 
pelos conhecimentos sobre arquitetura e sobre o desenhar, mas 
não de forma explícita. Não é um conhecimento discursivo, mas 
um conhecimento que prova sua validade na prática, ou melhor, 
na figuração de uma prática’. (MARTINEZ, 2000, p.55).

Outro aspecto que caracteriza os cursos [de Arquitetura e Urbanis-
mo] é a visão de que o projeto é integrador. Ele conseguiria fazer a con-
vergência dos demais campos – teoria e história, materiais e estruturas, 
representação etc. Embora não discorde disso, penso que é um eterno 
problema: como integrar as disciplinas de um campo amplo, conside-
rado Ciências Sociais Aplicadas, e não trabalhar de modo fragmenta-
do? Há cursos que formulam suas práticas de aula orientadas por este 
preceito de integração. Algo difícil, pois encontra obstáculos de muitas 
naturezas, até administrativas, como nas universidades federais. Nelas, a 
departamentalização se coloca problemática. Contudo, a despeito desse 
argumento muito empregado, existem arranjos de distribuição de en-
cargos compartilhados, que poderiam colocar arquitetos e engenheiros, 
por exemplo, simultaneamente dentro dos ateliês de projeto. 
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o ensino de projeto é um momento muito bom para se discutir o 
porque da vida se especializar de certos modos... isso pode ser um 
assunto (...). pensei nisso como uma maneira de arejar um pouco o 
modo como se projeta. maravilha! E já adorei essa palavra “arejar”. so-
mos muito dirigido por certos canones... modernos principalmente. os 
projeto parecem sefuir uma preocupação racionalista, econômica, que 
não deixam espaços para experimentações. a escola dita paulista nos in-
fluencia muito. concordo! E esses cânones se espalham pelo nosso pró-
prio modo de vida. somos sociedades pós-modernas (e hipermodernas 
e ainda modernas, dependendo d@ autor), mas vivendo em contexto 
que já não é aquele que inspirou esses cânones. acho muito curioso ver 
o que se publica em sites como archdaily, deezeen, etc. às vezes depara-
mos com soluções que não vemos os A&U especularem por aqui. como 
viver assim? Num espaço-tempo outro regido por modelos tradicionais? 
um tipo de esquizofrenia? Rsrs (...). por isso o filósofo Byung-Chul Han 
está tão preocupado em escrever sobre nosso mundo. esteticamente 
são admiráveis... usá-los é um tanto difícil. (...). (...) gostaria muito de 
saber o que te chamou a atenção nos textos d@s colegas. questões 
que tensionam as suas, ou corroboram com as suas, enfim. como disse, 
gostei da tríade “sensível, crítico e técnico”. n definição de um perfil, 
achei adequado. ensinando AU, achei que o autor vê os dois campos 
desconectados. é um sentimento comum, e até uma prática de projeto 
comum. mas já se escreveu sobre isso. não tem porque continuar abor-
dando esses campos separadamente. e você acha que, no cotidiano dos 
cursos, é assim que acontece? Essa separação? Me parece que @ autora/
autor do texto vive isso onde trabalha. não tenho certeza, mas tendo a 
concordar com vc. não conheço as práticas, mas vejo colegas falando 
deste modo

em vários dos textos percebi essa angústia no tratamento da Arqui-
tetura separada do Urbanismo. inclusive na outra conversa que fiz aqui 
no chat falamos sobre isso porque há sempre uma cobrança dos estu-

dantes quanto as disciplinas de urbanismo. mas percebo também uma 
certa “preguiça” desses mesmos estudantes em se voltar para o urba-
nismo. tô falando urbanismo, mas, para mim, Arquitetura e Urbanismo 
não se separam nunca. Assim como todo o ensino de arquitetura, se me 
permite o analogismo, ele é uma teia nós separamos de forma didática 
mas não acho possível separar nenhum dos conteúdos. as disciplinas 
estão associadas e as vezes acho que é necessário mostrar aos alunos 
essa integração, mas as vezes observo que mesmo os professores fazem 
distinção e segregam, como lá no início da conversa eu disse: teoria, 
prática... o “urbanismo” exige mais. Da mesma forma, não dá para não 
pensarmos em Sociologia, Filosofia, História etc quando lidamos com 
pessoas, territórios. então acho que assusta um pouco. mas é uma su-
posição porque, realmente, não sei o que se passa ao certo em relação 
a “urbanismo”

7. Somente tarefas ou ainda há espaço para o prazer no que se faz?

Tantas informações, tantas demandas o tempo todo. Celular num 
ouvido, telefone fixo no outro, dedos de uma mão no teclado, os outros 
com a Bic escrevendo a lista de compras enquanto o pensamento tenta 
alcançar questões que vão compor a prova a ser aplicada no dia seguin-
te. Será que ainda existe ócio sob as pilhas de tarefas controladas pelo 
relógio de Cronos?  

então... está difícil por o grupo pra trabalhar? (...). é um processo. 
Tudo o que vem de muito diferente daquilo a que estamos acostu-
mados na nossa rotina precisa de um pouco de tempo para se tornar 
frequente para as pessoas, né? Verdade. ainda mais que não é algo 
que procuraram, mas que @s procurou, de certa forma. sim, isso faz 
diferença. Embora achemos interessante. (...).  imaginei que vc estava 
preocupadx com o andamento e queria algumas pistas (...). Não diria 
preocupad@, porque tudo é lastro para mim. As pessoas participarem, 
não participarem, se envolverem ou não, as angústias que consigo per-
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ceber nos textos. e depois aqui no chat. enfim, com disse, é tudo parte 
de um processo (...). isso vai fazer pensar/repensar coisas também

vou ser super sincera com você , te contar toda a minha situação e até 
mesmo se você considerar que não sirvo para participar desta atividade 
pode ficar bem livre mesmo para me dizer. quero fazer tudo da forma 
correta, sem burlar nenhuma das suas indicações de forma a garantir 
seu planejamento. quando recebi a proposta de participar fiquei super 
interessada , me pego sempre intrigada com o ensino de projeto. Sim. 
mas imginei ser um questionário, a prosução de um texto , algo que 
eu participaria uma vez dispondo de pouco tempo. enfim , tempo tem 
sido meu maior problema. me comprmeti com a coordenação de me 
dedicar de forma integral a faculdade e estou dando aula de segunda 
a quinta, em disciplinas as mais variadas. projeto institucional, planeja-
mento urbano e até topografia ! entre esse compromisso firmado no fim 
do ano e o início das aulas, fiquei sabendo de um edital de doutorado 
na federal e resolvi tentar, não é que entrei ... que alegria imensa.... pa-
rabéns! porem é em outra cidade , tenho aulas segunda , terça e quarta 
de manhã, chego quase na hora de ir dar aula. meu dia está sendo uma 
loucura, por isso não tenho conseguido cumpri os prazos. quero conti-
nuar mas ainda não li os textos e nem fiz o texto da atividade. já fiz a 
atividade e preenchi todas as fichas com os personagens e descrevi a 
história. não tenho como fazer nada até no sábado porque a entrega das 
notas desta primeira fase de avaliação tem que ser inserida no sistema 
até sexta e ainda não terminei de corrigir , as provas, projetos , e traba-
lhos. mass me comprometo a realizar as atividades até segunda. bom, 
vamos lá. acho que a primeira coisa é que o que considero mais impor-
tante você disse, quer continuar. teve um período da minha vida que 
eu estava enlouquecendo com tantas coisas pra fazer. ainda me meti na 
enrascada de propor um trabalho para o reitor de minha universidade, 
ele acolher a proposta, mas, em contrapartida, me pedir três projetos 
a serem feitos com estudantes. eu achei que fosse realmente morrer 

naquela época. o que me salvou foi uma atividade que comecei a fazer 
para melhorar o foco e a atenção. e eu passava duas horas da minha 
semana “brincando”. sim, brincando. Acredite se quiser. posso dizer 
que a ludicidade salvou a minha vida. e é a proposta que trago para 
esse meu trabalho. justamente para tentar entender como estão nossos 
professores de AU, resolvi escolhê-los como “público alvo”, se é que 
posso falar assim. essas “brincadeiras” das quais participei mudaram 
minha forma de entender as “obrigações”. esqueci de incluir que estou 
orientando 14 alunos de TCC , isso mesmo que você leu... são 14, um 
absurdo. realidade revoltante de algumas faculdade particulares. 14? 
muitas de minhas aulas comecei a planejar a partir do lúdico. acredita? 
é possível realizar um trabalho de qualidade? senti realmente que fazer 
sua atividade me levou para um lugar melhor , escrever sobre então... 
melhor ainda. e foi assim que comecei a pensar no que poderia trazer 
para o cotidiano de minhas/meus colegas que os permitissem “brincar”, 
mas, ao mesmo tempo, refletirem sobre seus papeis como professores, 
coo AU, como cidadãos. e, o mais importante, contribuírem com a 
construção de caminhos outros em prol de um ensino de AU mais 
condizente com as realidades de nossas sociedades. enfim, o que quero 
dizer é que você, mais do que ninguém, “serve” (usando as sua palavra) 
para o trabalho. inclusive para, em seus textos, abordar questões como 
essas. como pensar em ensino que propicie formação para noss@s es-
tudantes com uma carga de trabalho assim? você me espera mais um 
pouquinho então? vou semper realizar as atividades aos fins de semana. 
nos textos e nas conversas aqui no chat. e só pra você ficar feliz, nenhu-
ma/nenhum d@s participantes fez a atividade até o momento. Ufa. tá 
todo mundo com a corda no pescoço se está te fazendo bem escrever, 
não te prive desses momentos. me senti super aluno hoje, explicando e 
justificando ter pedido o prazo . rs . isso é a cara deles.
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8. Arquitetura x Urbanismo?

Dualidades e, mais que isso, dualidades colocadas no 
registro das disputas: natureza x cultura, sujeito x objeto, 
teoria x prática, certo x errado, bom x mal, entre tantas 
outras herdadas da modernidade. Mas para além desses 
lugares, também é possível notá-las entre Arquitetura e 
Urbanismo, por mais incrível e inesperado que isso pos-
sa parecer. Seja nos cursos de instituições públicas, seja 
nos de instituições privadas, essa disputa está presente e 
com um vencedor, numa boa maioria deles, previamen-
te determinado: a Arquitetura. Mas se ambos compõem, 
juntos, os modos para se sentir e pensar o(s) mundo(s) 
como espaços ocupados, construídos e transformados 
pelo ser humano para que estes possam sobreviver e 
viver, como ainda é possível explicar a perpetuação de 
tal contradição?

Minha experiência como docente no curso em ques-
tão é que ensino mesmo arquitetura versus urbanismo, 
o embate existe e o vencedor é conhecido. Os alunos 
pouco se interessam pela porção urbanismo do curso, 
muitas vezes não entendendo que a produção da arqui-
tetura interfere diretamente nas questões urbanas e que 
seria difícil separar as duas áreas. Isso muito se deve ao 
fato de que ao escolher o curso o estudante se interessa 
primeiramente pela profissão do arquiteto até porque o 
urbanista é um profissional pouco representativo e pou-
co representado em nosso país atualmente. (...).

(...)
Ainda assim, em muitas propostas curriculares tradi-

cionais no país, os ambientes práticos de ensino prático 
diferenciam e de certa maneira, assumem como produ-

to principal dessas disciplinas a proposição de projetos, 
realizando-os como atividade diferenciada e separada 
das abordagens voltadas ao urbanismo, ao plano e ao 
planejamento urbanos. Há, portanto, um entendimento 
predominante de que os Ateliês de projeto se consoli-
dam como local da proposição do espaço interior e ex-
terior e do Ateliês de urbanismo ou planejamento, onde 
seriam o lócus das discussões, concepções e propostas 
voltadas especificamente ao espaço urbano, regional e 
paisagístico.

(...) 
em vários dos textos percebi essa angústia no trata-

mento da Arquitetura separada do Urbanismo, inclusive 
na outra conversa que fiz aqui no chat falamos sobre 
isso porque há sempre uma cobrança dos estudantes 
quanto as disciplinas de urbanismo. mas percebo tam-
bém uma certa “preguiça” desses mesmos estudantes 
em se voltar para o urbanismo. tô falando urbanismo, 
mas, para mim, Arquitetura e Urbanismo não se sepa-
ram nunca. Assim como todo o ensino de arquitetura, 
se me permite o analogismo, ele é uma teia nós separa-
mos de forma didática, mas não acho possível separar 
nenhum dos conteúdos. as disciplinas estão associadas e 
as vezes acho que é necessário mostrar aos alunos essa 
integração, mas as vezes observo que mesmo os profes-
sores fazem distinção e segregam, como lá no início da 
conversa eu disse: teoria, prática... o “urbanismo” exige 
mais. Da mesma forma, não dá para não pensarmos em 
Sociologia, Filosofia, História etc quando lidamos com 
pessoas, territórios, então acho que assusta um pouco, 
mas é uma suposição porque, realmente, não sei o que 
se passa ao certo em relação a “urbanismo”.
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3.1. Breves considerações

Nas seções anteriores da tese-teia, foram trazidas ex-
periências feitas por mim, enquanto (1) estudante de 
graduação em AU; enquanto (2) uma professora de AU 
que enfrentava uma série de conflitos por questões rela-
cionadas ao seu cotidiano de e no trabalho; e como (3) 
uma professora-pesquisadora-aprendiz-aranha de douto-
rado que procurou, na companhia de diversos insetos-
-interlocutores – em especial, os autores que atravessa-
ram o processo e alguns colegas professores de AU –, 
entender o que se passou consigo, mas, para além disso, 
também buscar maneiras outras de se formar, se trans-
formar e fazer diferente (do mesmo) quando regressasse 
ao cotidiano docente197. 

Esta terceira parte da tese faz emergir as experiências 
deste corpo-professora-aranha exatamente a partir de 
seu retorno à FAU/UFJF – em agosto de 2020 –, quando 
pôde experimentar, ou colocar em prática, aquilo que 
vinha aprendendo a aprender, investigando e problema-
tizando/inventando no processo doutorado.  

Os relatos destas experiências correspondem, então, 
aos movimentos feitos no âmbito de três componentes 
curriculares – Fundamentos de Arquitetura e Urbanis-
mo, História e Teoria da Arquitetura e Urbanismo 7 e 
Projeto de Arquitetura e Urbanismo 7198 – em dois perí-
odos letivos: o primeiro, 2020_01, de agosto a dezembro 
de 2020; e o segundo, 2020_03, entre dezembro de 2020 
e março de 2021. O número de estudantes matriculados 
em cada matéria nesses dois períodos está apresentados 
a seguir.

Tais movimentos correspondem à (1) preparação dos 
encontros (aulas); (2) ao que ocorreu em alguns destes 

encontros; (3) às (re)ações e transformações dos estu-
dantes ao que lhes foi proposto; e (4) às minhas próprias 
(re)ações e transformações no decorrer desses proces-
sos. Vale ressaltar que todos os encontros (aulas) com os 
estudantes foram realizados de modo remoto, síncrona 
ou assincronamente, dada a situação de distanciamento 
físico necessário em função da pandemia da Covid 19.  

Inicialmente, para compor a tese-teia, não estava 
prevista essa abordagem descritiva das atividades rela-
cionadas aos componentes curriculares que estivessem 
sob minha responsabilidade, mas dois fatores cruciais 
influenciaram na decisão por trazê-la. 

O primeiro deles se refere a perturbações e ruptura 
cognitiva provocadas por essa situação pandêmica que 
nos obrigou, professores e estudantes, a sairmos, de ma-
neira impactante, de nossas zonas de conforto em dire-
ção, diria, a um completo novo. Nesse sentido, foi inten-
so o desejo de deixar aqui algo escrito sobre o turbilhão 
de sentimentos e de desgastes psicofísicos e emocionais 
vividos nesse período, mas também sobre as minhas 
transformações e a dos estudantes, as conquistas, os no-
vos aprenderes e as superações que acompanharam e 
agregaram muitos sentidos positivos a toda essa situação 
no âmbito do ensino-aprendizagem de AU. 

O outro fator está ligado a esse contexto, mas com 
ele compondo como oportunidade de poder praticar e 
aprender ainda mais com esses movimentos a partir do 
que pude construir na e a partir da experiência tese-
-teia. Ou seja, mais que preparar aqueles componentes 
curriculares de maneiras diferentes do que preparava 
(sentia-pensava-agia) anteriormente a 2016, somado ao 
desafio de fazê-lo na situação do Ensino Remoto Emer-
gencial – ERE, a possibilidade de materializar/experi-

197 Esse retorno se deu quatro anos 
após o início do doutorado, ou seja, a par-
tir de junho de 2020, tempo em que me 
foi concedido afastamento para dedicação 
integral aos estudos, pesquisas, escrita e 
defesa da tese. 

198 A partir daqui, passarei a me 
referir ao componente Fundamentos de 
Arquitetura e Urbanismo como Funda-
mentos de AU; ao componente História 
e Teoria da Arquitetura e Urbanismo 7 
como História e Teoria 7; e ao componen-
te Projeto de Arquitetura e Urbanismo 7 
como Projeto 7.
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mentar, através da prática, os movimentos que estavam 
sendo sentidos, pensados e construídos na tese-teia, se 
apresentou como oportunidade para novas experiências 
e aprendizagens que poderiam contribuir para o tensio-
namento crítico daquela, que ainda estava sendo tecida. 

O período 2020_01 foi marcado por experimentações 
ainda muito pautadas em tateios um tanto inseguros e 
medrosos: (1) novo corpo-professora; (2) novo entendi-
mento de mundo(s) e atribuição de sentidos outros a 
ele(s); (3) novos conceitos-saberes atravessando aqueles 
já incorporados; (4) uma série de tensionamentos do en-
sino-aprendizagem da AU199 a serem considerados na 
preparação e condução dos componentes curriculares; 
(5) novas perspectivas didático-pedagógicas a serem pra-
ticadas e constantemente aprendidas e transformadas; 
(6) novas condições de trabalho (em função do ERE); 
(7) novo componente curricular nunca antes ministrado 
(Fundamentos de AU); (8) nova preparação cognitivo-e-
mocional do corpo (o que compreende comportamen-
tos, sentimentos, emoções, sensações, percepções, mo-
vimentos, aprenderes) para acompanhar, pela primeira 
vez e sozinha – sem o auxílio de um monitor naquele 
momento – uma turma de primeiro período200. 

No sentido de me fortalecer diante de tais desafios, 
foi necessária a tecitura de novos territórios existenciais 
(planos de imanência ou territórios cognitivos) e, a partir 
do que os estivesse constituindo e densificando (concei-
tos, referências, agenciamentos, dentre outros), tensio-
nar os problemas relacionados às discussões correlatas 
a cada componente curricular em suas diversas especi-
ficidades. 

Apesar das inseguranças e dificuldades que me 
acompanharam durante todo o período de 2020_01, 

considerei que o que eu e os estudantes dos três com-
ponentes conseguimos, juntos, desenvolver enquanto 
táticas, se aproximou bastante do que esperava como 
objetivos a partir das estratégias traçadas, mas também 
fez emergir situações e reflexões que não estavam e não 
poderiam ser previstas. No último dia de aula de cada 
componente – que se deu no início do mês de dezem-
bro de 2020 –, a resposta dos estudantes me apresentou, 
de um modo geral, um panorama bastante positivo, o 
que pude já vir acompanhando através de suas escritas 
no Jamboard, como se verá adiante. Podendo se ma-
nifestar livremente sobre suas impressões dessas nossas 
construções, afetações e transformações, o que disseram 
me levou a entender que os caminhos didático-peda-
gógicos adotados e as posturas e comportamentos que 
assumimos haviam sim proporcionado situações de ensi-
no-aprendizagem muito potentes, mas, para além disso, 
fizeram emergir sentidos outros disparando autopoieses 
– o que incluía, por exemplo, a valorização de nossa 
autoestima e capacidade crítica – e (re)invenções do(s) 
mundo(s) que habitávamos/habitamos. 

Os pontos indicados pelas turmas como não tão po-
tentes serviram de base para a preparação do meu cor-
po, e dele em relação aos componentes, para o período 
seguinte, ao que se somou observações próprias, dentre 
outras, sobre o cotidiano didático-pedagógico a partir 
dos movimentos que fizemos, bem como de nossas (re)
ações a eles. 

Os meses subsequentes aos últimos dias de dezembro 
de 2020 – correspondentes ao período letivo 2020_03 
– foram bem mais tranquilos se comparados aos ante-
riores que rapidamente acabei de narrar. Lidar com a 
situação de ERE a partir daí foi algo bem mais palatá-
vel em muitos sentidos e as inseguranças iniciais, pelo 

199 Trata-se dos tensionamentos 
feitos para cada uma das cinco experiên-
cias narradas na tese-teia nas seções cha-
madas fios-pistas (entre as páginas 95 e 
238). 

200 Desde meu ingresso como do-
cente do ensino superior em 2006, sempre 
assumi componentes vinculados ao Nú-
cleo de Conhecimentos Profissionais e ao 
Trabalho de conclusão de curso (BRASIL, 
2010), ou seja, de um modo geral, sexto, 
sétimo, nono e décimo períodos. Esta seria 
a primeira vez que ministraria um compo-
nente ligado ao Núcleo de Conhecimentos 
e Fundamentação, justamente um minis-
trado para turmas ingressantes.  



  
  

 2
46

 
 P

ar
te

 II
I -

 a
çõ

es
 In

ve
nt

Iv
as

menos com aquela intensidade, já não mais acometiam 
o corpo-professora-aranha. Foram mantidas muitas das 
estratégias e, ligadas a elas, das táticas que estiveram 
presentes nos primeiros experimentos recém realizados.

Por outro lado, um número considerável de mudan-
ças foi pensado, principalmente para Projeto 7. Como 
mencionado anteriormente, apesar de os estudantes 
que o cursaram em 2020_01 terem ressaltado que suas 
expectativas foram extrapoladas pela maneira como o 
componente se deu, entendi que algumas alterações, 
a partir de ressignificações e de novas pulsões, seriam 
importantes na tentativa de compensar, no que fosse 
possível, os prejuízos trazidos pela modalidade ERE201 
no que se refere à potencialização: (1) de sentir-pensar-
-agir meus, dos estudantes e da monitora; (2) de nossos 
aprenderes, que teriam que se dar distantes de imersões 
no(s) mundo(s); (3) de nossos movimentos de socializa-
ção intra e interpessoais. Essas considerações também 
foram levadas em conta para História e Teoria 7 e Fun-
damentos de AU naquelas dimensões em que lhes era 
aplicável. 

Em conversas no último dia de aula dos três compo-
nentes, em março de 2021, os retornos dos estudantes 
me permitiram verificar que os incrementos e ressignifi-
cações implementados em relação ao período anterior 
possibilitaram ganhos de qualidade em vários sentidos, 
inclusive quanto ao aprimoramento da minha intuição 
e habilidades para sentir/perceber problemas e pensar e 
encontrar rapidamente alternativas com os processos já 
em andamento, movimentos que caracterizam o méto-
do da pesquisa-intervenção adotado para a construção 
da própria tese-teia. 

Antes de partir para a pormenorização de algumas 

questões que envolveram esses acontecimentos no âm-
bito dos componentes em ambos os períodos, considero 
importante destacar duas ferramentas, adotadas em to-
dos eles, que acabaram abrindo significativas possibili-
dades intra e inter-relacionais, a partir do momento em 
que fomentaram: 

• processos envolvendo cada estudante como sin-
gularidade capaz de inventar a si mesmo – a partir, 
entre outros, de ex-posições; de dobras e redobras; de 
diluições e refazimentos de territórios existenciais; de 
aberturas (estéticas); de movimentos de autopoiese 
por processos de produção de subjetividades – quan-
do instigados a escreverem sobre si e sobre seu(s) 
mundo(s); 

• momentos de conversações comigo e com os 
monitores. Eu, em especial, a partir das escritas de-
senvolvidas por cada estudante e das maneiras pelas 
quais estas me afetavam, me colocava primeiramen-
te como corpo de escuta para, depois, (re)agir em 
manifestações com cada um deles, procurando tanto 
enfatizar questões pedagógicas – o que envolveu a 
abordagem de uma série de temas ligados a vários 
campos do conhecimento –, quanto as de cunho pes-
soal (emocional, sentimental) quando e se necessá-
rias. 

Essas ferramentas que possibilitaram o descrito aci-
ma foram o Jamboard e o WhatsApp. O primeiro, de-
senvolvido pelo Google e disponibilizado em sua pla-
taforma na seção G Suite, corresponde a um quadro 
virtual interativo e passível de compartilhamentos com 

201 Vale ressaltar que, desde os pri-
meiros movimentos de reorganização para 
a retomada das atividades da FAU em con-
dições remotas, fui contrária à oferta de 
projetos de AU por entender que se trata 
de componentes teórico-práticos sem pos-
sibilidades de separações entre estes movi-
mentos (teoria e prática). Dei muita ênfase 
à necessidade constante de incursões das 
turmas em lugares e edifícios espalhados 
pela cidade (isso sem contar possíveis via-
gens para outras cidades que não Juiz de 
Fora) para atendimento de Projeto 7 (cujo 
enfoque se dá no planejamento de ações 
de gestão e intervenção para a preserva-
ção do patrimônio cultural), o que traria 
enormes prejuízos de aprendizagem caso 
sua ocorrência se desse de maneira remo-
ta. Por decisão colegiada de meu departa-
mento após considerar todas as variáveis 
e consequências envolvidas, as matrículas 
para os componentes de projeto foram 
integralmente abertas para os estudantes.
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outras pessoas. Já o segundo, amplamente utilizado por 
uma considerável parcela da população mundial, é um 
aplicativo de mensagens instantâneas bastante versátil 
quanto a possibilidades de comunicação e expressão. 

O agenciamento de ambas ferramentas se configurou 
muito potente, propiciando aproximações entre nós – 
interlocutores estudantes e monitores e professora – e, 
no mesmo passo e em movimentos recursivos, perturba-
ções, (re)ações e afetações recíprocas. Os processos de 
utilização dessas ferramentas no âmbito de cada compo-
nente serão melhor explicados mais adiante.    

Enfim, o que escolhi trazer para essa terceira seção 
da tese-teia está muito distante de se configurar método 
didático-pedagógico para outros professores, pois não 
pretende muito mais que traduzir os movimentos de um 
corpo-professora-pesquisadora-aranha em seus desejos e 
movimentos de aprender a aprender a inventar-se a si 
mesma e, no mesmo passo, o(s) mundo(s). Justamente 
por não se configurarem modelos, estas experiências me 
soam como os cantos larrosianos, carregadas de forças e 
fluxos talvez capazes de fazerem vibrar, provocar resso-
nâncias e tensionamentos também em outras teias cujos 
fios, porventura, vierem aos daqui se misturar.

Fechando esta terceira seção da tese-teia, estão ima-
gens de alguns Jamboards e de exercícios avaliativos 
que se compuseram como momentos em que, por suas 
próprias vozes, os estudantes puderam externar suas 
afetações e transformações quanto ao que estávamos 
construindo juntos a partir das experimentações didá-
tico-pedagógicas realizadas. Entremeando o texto, tam-
bém considerei importante transcrever umas poucas 
mensagens que me foram enviadas por WhatsApp, pois 
atendem aos mesmos propósitos.
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3.2. Ainda (re)ancorando fios

Nesta seção, serão destacados alguns pontos consi-
derados relevantes para elucidar melhor o contexto em 
que as experiências com os componentes curriculares 
foram feitas. Estarão também explicitadas as estratégias 
e as táticas que foram se configurando na medida em 
que os processos ocorriam.   
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3.2.1. Contexto do Ensino Remoto Emergencial

Em momento bastante crítico do país em relação ao 
enfrentamento da pandemia da Covid 19, a Universida-
de Federal de Juiz de Fora, após a suspensão das aulas 
em março de 2020, deu início à reorganização de suas 
atividades para retorno em agosto do mesmo ano.

As aulas seriam retomadas de maneira remota en-
globando momentos síncronos e assíncronos, tendo a 
Pró-Reitoria de Graduação da UFJF – PROGRAD – so-
licitado priorização dessas últimas, no sentido de possi-
bilitar maior flexibilidade para estudantes com dificul-
dades de acompanhar as aulas nos horários definidos 
pelas coordenações dos cursos de graduação da univer-
sidade. Havia também a indicação de que não fossem 
cobradas presenças nas aulas síncronas e que, quando 
possível, para os componentes curriculares tidos como 
teórico-práticos, fossem priorizadas as abordagens “teó-
ricas”, ficando tudo aquilo que envolvesse a viabilização 
das “práticas” para ser pensado quando do retorno às 
aulas presenciais (o que não tinha previsão de ocorrer 
naquele momento). 

Todos os envolvidos, professores e estudantes, tive-
ram pouquíssimo tempo para se ajustarem a essa nova 
condição. Vários professores precisaram dar conta de: 
(1) acompanhar cursos de preparação e gravação de 
aulas on-line e de programas de gravação e edição de 
vídeo; (2) aprender a manipular a plataforma de comu-
nicação professores-estudantes adotada pela UFJF (Goo-
gle Classroom); (3) organizar aparatos tecnológicos – o 
que incluía providências quanto a internet de boa quali-
dade – a fim de, minimamente, poderem dar conta das 
especificidades dos componentes curriculares sob suas 

responsabilidades; (4) estudar e preparar aulas, incluin-
do aqui as providências para atender estudantes com 
deficiências, sobretudo auditivas e de visão; (5) conti-
nuar atividades de extensão, pesquisa, administração, 
participação em conselhos e comissões, orientações de 
Trabalho de Conclusão de Curso – TCC –, produções 
científicas; (6) viver luto por parentes e amigos perdidos; 
(7) assistirem a si, aos familiares e às suas casas; dentre 
outros202. 

Pesquisas realizadas pela administração superior da 
UFJF junto aos estudantes, por sua vez, mostraram ca-
rência de condições adequadas de acompanhamento 
das aulas on-line, tais como disponibilidade de compu-
tadores e celulares, além de internet de boa qualidade 
para uma parcela considerável deles. 

Sem poderem contar com recursos advindos de bol-
sas de pesquisa e extensão, monitoria, treinamento pro-
fissional e apoio estudantil – que haviam sido suspensas 
juntamente com o calendário acadêmico – e, no caso 
de muitos, ainda tendo que complementar a renda fa-
miliar, vários estudantes assumiram trabalhos durante 
a suspensão das aulas – em março de 2020 – e tiveram 
que continuar a eles vinculados quando essas voltaram 
em ERE, prejudicando sua dedicação às atividades aca-
dêmicas. Aqueles que tinham vindo de outras cidades 
para iniciarem presencialmente o período 2020_01, em 
sua grande maioria para elas voltaram e, assim como 
vários que ficaram em Juiz de Fora, tiveram que assu-
mir uma série de atividades domésticas e de cuidados 
a familiares, além de muitos terem enfrentado a dor de 
internar ou, mesmo, organizar, em tudo o que isso en-
volve, a despedida de alguém próximo. 

Nossas casas, nossas famílias, nossa intimidade se 
revelavam quando microfones e câmeras começaram 

202 Vale ressaltar a situação das mu-
lheres durante a pandemia em relação à 
queda preocupante de produção científica 
em relação aos homens. A pesquisa reali-
zada pelo Movimento Parent in Science, 
entre os meses de abril e maio de 2020, 
com quase quinze mil cientistas brasileiras/
os (discentes de pós-graduação, pós-dou-
torandas/os, docentes e pesquisadores con-
cluíram que mulheres negras com ou sem 
filhos e mulheres brancas com filhos foram 
as mais afetadas. Especificamente sobre 
docentes que submeteram artigos cientí-
ficos, 49,8% foram mulheres e 68,7%, ho-
mens. Dessa porcentagem: mulheres com 
filhos, 47,4%, e homens com filhos, 65,3%; 
mulheres sem filhos, 56,4%, e homens sem 
filhos, 76%; mulheres negras com filhos, 
47,3%, e homens negros com filhos, 63,2%; 
mulheres brancas com filhos, 50,1%, e ho-
mens brancos com filhos, 70,4%. Dados 
disponíveis em: <https://327b604e-5cf-
4-492b-910b-e35e2bc67511. filesusr.com/
ugd/0b341b_81cd8390d0f94bfd8fcd17ee-
6f29bc0e.pdf?index=true>. Acessado em 
19 de julho de 2021.  
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a funcionar em agosto de 2020. As aulas passaram a 
ser povoadas não só por professor(es) e estudantes, mas 
também por pais, irmãos, maridos, esposas, filhos, vi-
zinhos, gatos, cachorros, panelas de pressão, martelos 
batendo em algum lugar. Momentos específicos para os 
estudos203, espaço-tempo tão valorizado por Jorge Lar-
rosa, perderam ainda mais proeminência nessa situação 
caótica. Diluíram-se os meses, os dias da semana, o dia 
e a noite; os limites para trabalho e descanso se desman-
charam no ar: “todo dia era/é dia, toda hora era/é hora”. 

Complementando esse contexto, ainda incidiram, de 
maneira degradante sobre a saúde física e psíquica de 
vários de nós, as ações e inações do Executivo Federal 
desmantelando estrategicamente o país a partir de várias 
frentes, o que incluiu e ainda inclui a gestão da pande-
mia. A ampliação das desigualdades socioeconômicas 
que começaram timidamente a crescer a partir de 2014, 
ganhou aceleração de 2018 em diante e se tornou ex-
ponencial em 2020, ao ponto de ainda não se ter como 
configurar indicativos que deem conta da sua dimensão, 
pelo menos até que o censo, que deveria ter sido realiza-
do em 2018, possa finalmente acontecer.   

Esse contexto, que se constitui difícil e perturbador, 
foi disparador de constantes diluições e retecituras de 
territórios existenciais – principalmente entre agosto e 
dezembro de 2020 –, mas estas últimas acompanhadas 
por um certo vazio existencial, pelo menos para mim e 
para alguns familiares, colegas, amigos e estudantes que 
comentaram a respeito. Tal condição, me parece, se con-
figurou/configura não pelo fato de várias das situações 
que vivemos serem completamente novas (conforman-
do experiências), ou seja, sem representações nos pos-
sibilitando familiarizações reconfortantes, mas porque 
nos tem sido extirpada o que Virginia Kastrup apontou 
como a duração bergsoniana (página 73). Isto quer 

dizer que ficamos sem o tempo necessário para nos (re)
assentarmos numa conjugação passado-memória e pre-
sente, para sentirmos, com a potência necessária, o que 
estava ocorrendo conosco e com o(s) mundo(s).       

Apesar de toda essa situação, hoje (22 de outubro 
de 2021) percebo que o retorno às atividades acadêmi-
cas se configurou, no final das contas, como um recorte 
nesse caos, um território não efêmero no qual, paulati-
namente, pudemos novamente começar a criar – sen-
tindo-pensando-agindo – novos, singulares e coletivos 
sentidos para nossos cotidianos. As aulas remotas, jun-
tamente com a proliferação de lives e outros eventos 
on line acabaram, de certa maneira, ampliando as pos-
sibilidades de aproximação, com interação no mínimo 
por chat, com pessoas do mundo inteiro. Estas têm sido 
oportunidades com um tempero especial, apesar de 
que os processos educativos nos quais acredito – pre-
parando não só intelectual, mas também sensivelmente 
os sujeitos de maneiras mais consonantes com as de-
mandas e necessidades do século XXI – não podem se 
pautar somente em mediações por telas, microfones e 
caixas de som. Mas, certamente, essas ferramentas nos 
possibilitaram traçar perspectivas, nos movimentarmos 
com alguns objetivos melhor definidos, redirecionarmos 
nossa atenção para a invenção das perguntas necessá-
rias aos problemas que passamos a enfrentar e, o que é 
muito importante destacar, aprendermos muitas coisas 
potentes e nos permitimos movimentos que, talvez, nes-
se passado que temos chamado de “normal”, não nos 
dispuséssemos e não nos ex-puséssemos a fazê-lo. 

Das minhas percepções e sensações relacionadas es-
pecificamente ao que ocorreu nos componentes curri-
culares aos quais estava vinculada nestes dois períodos 
letivos (2020_01 e 2020_3), destacarei aquelas conside-
radas mais relevantes. 

203 Valorizados pelo filósofo por 
corresponderem, exatamente, ao que con-
fere sentidos que justificam a existência 
de escolas e universidades em composição 
com o que estas proporcionam em ter-
mos de socialização e possibilidades para 
a construção de atitudes e pensamentos 
plurais e críticos
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3.2.1.1. Sobre condições físicas, psíquicas e emocionais

Me surpreendeu sobremaneira o estado generalizado 
de cansaço físico e psíquico, assim como a fragilidade 
emocional de todos: eu, meus colegas professores, estu-
dantes, técnicos administrativos. Independente de ânimo 
e/ou desejo de estarmos nos formando e transformando 
juntos, havia algo puxando nossos corpos, uma outra 
gravidade incidindo nas materialidades e nas intensida-
des. Além de pautar esse panorama em minhas próprias 
condições e na de colegas com quem tive a chance de 
conversar, pude também acompanhar os estudantes a 
partir de suas escritas nos Jamboards (em ambos os pe-
ríodos) e nas cápsulas do tempo204 (apenas no período 
2020_3), além das mensagens que me mandaram por 
WhatsApp. 

A ansiedade que, juntamente com o cansaço, foi mui-
to mencionada em seus relatos, geralmente estava liga-
da, no caso dos estudantes do sétimo período em diante, 
a situações de desesperança, medo e inseguranças pela 
proximidade do final do curso e pela situação nebulosa 
de oportunidades de trabalho e continuação dos estu-
dos no pós-formatura; e, para os calouros, se ligavam 
ao excesso de expectativas, medos e inseguranças com 
o início de um esperado, mas conturbado, novo ciclo 
de vida.

Duas coisas mais quero destacar sobre sofrimentos 
por traumas e por baixa autoestima, condições que con-
sidero ainda mais difíceis de serem percebidas em es-
tudantes sem que tenhamos conversas um pouco mais 
aprofundadas com eles e, mesmo assim, com boas pos-
sibilidades de que continuemos sem de nada desconfiar 
por falta de formação no campo da psicologia.   

A primeira, referente à minha sensação de solidão ao 
conversar com uma tela árida pelo fato de poucos ou ne-
nhum estudante abrir sua câmera. Insistentemente, pe-
dia que o fizessem e, às vezes, tentava levar para o lado 
da brincadeira esse pedido, com o objetivo de diluir o 
que pudesse ser considerado como autoritário nessa so-
licitação. Por muitas vezes disse: “apareçam aí, não tem 
problema estarem de pijama!”. Em 2020_01, no início 
de uma das aulas de primeiro período, tomei alguns mi-
nutos para falar sobre os benefícios que poderíamos ter 
nos vendo reciprocamente. Encerrei esse discurso dizen-
do que, mesmo para os mais tímidos – dentre os quais 
me incluí –, o ERE teria nos ajudado nesse sentido, ten-
do em vista que as várias janelinhas na tela propiciavam 
a dispersão da atenção de quem estivesse nos vendo. 
Continuamos a aula e poucos habilitaram suas imagens. 
Alguns dias depois, visitando os Jamboards, me deparei 
com o que escreveu uma estudante. Ela dizia algo assim: 
“nunca fui de falar na sala de aula, mesmo sentando nas 
fileiras de trás, para onde ninguém olha. Em salas vir-
tuais me sinto com menos vontade ainda de falar, pois 
a gente fica na berlinda, não há dispersão”. Entendi a 
evidência de se tratar ali de questões muito mais profun-
das de traumas e situações de baixa autoestima do que 
simplesmente vergonha de exibir o pijama. 

Nessa mesma turma, logo no início do período letivo, 
após a primeira visita aos Jamboards e meu respectivo 
retorno por WhatsApp a partir do que lá encontrei, uma 
outra estudante escreveu o que só vi na visita seguinte. 
Disse que estava muito feliz com a possibilidade de se 
comunicar comigo através dessa ferramenta, pois o fato 
de ela não se expressar oralmente nas aulas não signi-
ficava que não estivesse aprendendo, como vários pro-
fessores ao longo de sua vida pensaram, segundo ela. 

204 A ideia de adoção das cápsulas 
do tempo – cujo objetivo é a pessoa escre-
ver para si mesma e reler o que desenvol-
veu em algum tempo futuro – partiu da 
monitora do componente de Projeto de 
AU 7, Camila Loureiro. A princípio, sua 
sugestão seria apenas para os estudantes 
desse componente, mas resolvi adotá-la 
também nos demais. As cápsulas foram 
elaboradas no aplicativo Google Form que 
possibilita o compartilhamento com várias 
pessoas ao mesmo tempo (nesse caso, co-
migo e com os respectivos monitores de 
cada componente).  
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Terminou dizendo que, finalmente, teria a chance de 
mostrar seu interesse a um professor; finalmente, teria a 
chance de ser notada sem precisar falar. 

Compreendi ter sido imprescindível para os estudan-
tes do primeiro período ex-por a mim mesma, mostrar-
-lhes que sou tão vulnerável quanto me diziam estar, 
igualmente tomada por medos e inseguranças, mas com 
certa experiência que me permitia ampliar possibilida-
des para resolver determinadas situações, destreza que, 
dizia a eles, iriam aprimorar com o passar do tempo. 

    

3.2.1.2. Sobre aparatos tecnológicos
 
De uma maneira geral, não cheguei a perceber maio-

res dificuldades dos estudantes matriculados nos três 
componentes curriculares para além de problemas com 
câmeras e/ou microfones que não funcionavam ou co-
nexões ruins de internet. Foram poucas as situações em 
que fui informada por um deles sobre a não realização 
de algum exercício pela falta de equipamentos ou por 
estes estarem danificados.

Porém, é importante ressaltar que uma porção consi-
derável das atividades desenvolvidas num curso de AU 
– assim como também o é no cotidiano de arquitetos 
e urbanistas – está diretamente atrelada ao uso de pro-
gramas de desenho e de modelagem que somente são 
suportados por equipamentos com configurações robus-
tas. No caso da FAU/UFJF, para os estudantes que ain-
da não tinham tido condições para adquiri-los antes do 
distanciamento físico ser adotado, eram os laboratórios 
de informática da faculdade que lhes possibilitava acom-
panhar alguns componentes curriculares, desenvolver 
exercícios e fazer uso da internet. 

No ponto de dependência que verifico acompanhar 
os estudantes das graduações de AU em relação ao uso 
de computadores para desenvolverem processos de pro-
jeto e pesquisa – substituindo desenhos a mão livre e uti-
lização das bibliotecas –, muito me preocupou e ainda 
preocupa a situação daqueles que não puderam contar 
com tecnologias adequadas durante o ERE, mesmo que 
a UFJF tenha aberto um edital de atendimento a deman-
das desse tipo.   

Quanto a mim e a vários de meus colegas, em aten-
dimento à solicitação da PROGRAD pela priorização 
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das aulas assíncronas, precisamos investir recursos pró-
prios na aquisição de equipamentos que comportassem 
programas de gravação e edição de vídeos, bem como 
alguns dos programas de desenho e modelagem usados 
pelos estudantes. Apesar de eu também ter adquirido 
uma mesa digitalizadora como tentativa de melhorar a 
interface com os grupos durante as orientações de pro-
jetos de AU e melhorar as explicações nas aulas síncro-
nas, a ferramenta ainda assim não atendeu às condições 
mínimas que entendo serem necessárias para uma me-
lhor qualidade da aprendizagem.      

 

3.2.1.3. Sobre aulas síncronas e assíncronas

Como mencionei anteriormente, tínhamos sido 
orientados pela PROGRAD quanto a dar prioridade à 
gravação de aulas para que estas, estando disponíveis no 
Google Classroom, pudessem ser acompanhadas pelos 
estudantes nos horários que lhes fossem mais convenien-
tes, ampliando assim as mesmas condições de possibi-
lidade de acompanhamento das aulas para a comuni-
dade estudantil. Também como já havia referido, essa 
modalidade de gravação e edição de aulas aumentou, e 
muito, nosso tempo de dedicação para sua preparação, 
mas, por outro lado, também nos abriu algumas opor-
tunidades bastante potentes quando comparadas às que 
viabilizávamos quando do período de aulas presenciais.

Se por uma lado, em julho-agosto de 2020, o pou-
quíssimo tempo que tivemos para organizar todo o ne-
cessário para o reinício das aulas impulsionou muitos de 
nós, professores, a nos ex-pormos e nos abrirmos inven-
tivamente para aprender e criar coisas novas, por outro 
lado, muito também se ouviu o disparate de que seria 
bem simples a transposição daquilo que era desenvolvi-
do presencialmente para a modalidade remota, o que 
é o mesmo que dizer que alguém conseguirá nadar se 
apenas se dedicar a observar atentamente os movimen-
tos de um nadador experiente.  

Apesar das orientações da PROGRAD quanto a esse 
privilégio pelos momentos assíncronos, mesmo em al-
ternância com as síncronas, acabamos percebendo um 
pouco de tudo: professores estabelecendo todas as aulas 
síncronas, outros optando por todas assíncronas e, ou-
tros ainda, como eu, praticando a alternância entre elas.  

Apoiada nesta metodologia, em ambos os períodos 
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letivos pude notar uma leve preferência dos estudantes 
pelas aulas síncronas, momentos em que podíamos pro-
mover compartilhamentos e esclarecer dúvidas coletiva-
mente. No período 2020_3, já contando com os sabe-
res construídos anteriormente, me foi possível planejar 
melhor a distribuição das aulas e promover um bom 
equilíbrio entre síncronas e assíncronas no componen-
te Fundamentos de AU, tendo em vista que considerei 
cognitivamente relevante um contato mais permanente 
com os calouros. 

Já para o caso de História e Teoria 7, amparada pelos 
retornos que me foram dados pelos estudantes, as aulas 
gravadas funcionaram muito bem, inclusive porque as 
abordagens dos temas contaram com contextualizações 
muito mais aprofundadas do que aquelas que me era 
possível desenvolver para os encontros presenciais antes 
de 2016, principalmente por conta da limitação de tem-
po de duração de cada aula. 

No componente teórico-prático Projeto 7, optei por 
fazer 90% das aulas de maneira síncrona, na tentativa 
de preservar ao máximo as interações, pelo menos para 
conseguirmos conversar e analisar projetos elaborados 
por arquitetos e urbanistas, tendo em vista que, para 
atender às especificidades de um componente de proje-
to em patrimônio cultural, não encontrei um modo de 
ensino, analisando sob o ponto de vista da aprendiza-
gem, que permitisse aos estudantes desenvolverem seus 
próprios processos de projeto de maneira remota205, pre-
juízo que intentei diminuir reforçando o pensamento206 
e a crítica a partir de análises de trabalhos prontos. 

Em resumo, sobre a experiência com essas modalida-
des de aulas remotas, o que pude concluir é que não há 
como adotar metodologias pré-definidas estáticas, como 

sugeriu a PROGRAD, pois os conteúdos a serem abor-
dados em cada componente em atravessamento com os 
perfis de estudantes de cada turma é que farão emer-
gir as maneiras mais adequadas para a organização e 
a potencialização didática daqueles. Na realidade, essa 
aceitação de variáveis e as possibilidades de mudanças 
no próprio percurso são também o que acredito potente 
para aulas presenciais.

  

205 Distância não só entre eles e 
eu com prejuízos aos momentos de orien-
tação, mas deles entre si, já que esse tipo 
de projeto prescinde de organizações dos 
estudantes em grupos devido ao grau de 
complexidade a ser enfrentado. Vale aqui 
reforçar minha posição contrária não só à 
ocorrência de componentes de projetos de 
AU remotamente durante o ERE – con-
siderando que se trata de um de caráter 
teórico-prático, objetivando a elaboração 
propriamente dita de projetos de AU em 
todas as suas fases –, mas também por 
Ensino à Distância - EAD, direção concor-
dante com a de órgãos como o Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – 
CAU; da Associação Brasileira de Ensino 
de Arquitetura e Urbanismo – ABEA – e 
da Federação Nacional de Estudantes de 
Arquitetura e Urbanismo – FENEA. 

206 Entendendo o pensar segundo 
Rolnik (1995): “(...) O que é que nos força 
a pensar? (...). O que nos força é o mal-
-estar que nos invade quando forças do 
ambiente em que vivemos e que são a pró-
pria consistência de nossa subjetividade, 
formam novas combinações, promovendo 
diferenças de estado sensível em relação 
aos estados que conhecíamos e nos quais 
nos situávamos. Neste momento é como 
se estivéssemos fora de foco e reconquistar 
um foco, exige de nós o esforço de consti-
tuir uma nova figura. É aqui que entra o 
trabalho do pensamento: com ele fazemos 
a travessia destes estados sensíveis que em-
bora reais são invisíveis e indizíveis, para 
o visível e o dizível. O pensamento, neste 
sentido, está a serviço da vida em sua po-
tência criadora”.  
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3.2.2. Estratégias e táticas didático-pedagógicas

Utilizando os conceitos de estratégia e tática do historiador Michel 
de Certeau (1994, p. 46-47), serão apresentados os recursos didático-pe-
dagógicos adotados na preparação e na condução dos componentes 
curriculares sob minha responsabilidade na FAU/UFJF – Fundamentos 
de AU, História e Teoria 7 e Projeto 7 – durante os períodos 2020_1 e 
2020_3. 

Foram tomadas como estratégias ações previamente planejadas, 
fundamentais para a estruturação de métodos de trabalho consonan-
tes com as construções sociopolíticas e pedagógico-filosóficas a partir 
de uma minha assumida postura ecológica, progressista, emancipada e 
descolonizante. 

As táticas correspondem a ações de cunho prático que dão pulsão às 
dinâmicas cotidianas, estas ocorrendo com bastante frequência no cer-
ne das estratégias, se diferenciando dessas por seu caráter mais fluido, 
flexível, aberto a transformações em função de imprevisibilidades, de 
afetações do(s) mundo(s) e ao(s) mundo(s) e de demandas específicas 
vinculadas a cada circunstância.

A seguir, estão explicitadas as estratégias traçadas a partir de mi-
nhas experiências como arquiteta e urbanista e como professora de 
AU, também amparadas por sentir-pensar-agir construídos no decorrer 
da tese-teia e a partir dela, incluindo aí os tensionamentos realizados 
ao final de cada uma das cinco experiências narradas (fios-pistas) e de-
senvolvidas reflexiva e criticamente (páginas 95 e 238).  Logo após 
estão algumas táticas vinculadas a compilações que montei a partir das 
estratégias, no sentido de não estender muito mais a tese-teia – o que 
aconteceria se fosse usar cada uma das estratégias para desenvolver as 
táticas a elas vinculadas –, mas, também não suprimir dela o que de 
mais potente pôde impulsionar em mim e no que passei a fazer, bem 
como seus reflexos no cotidiano dos estudantes.

Encerram essa seção imagens de páginas dos Jamboards de alguns 
estudantes de cada componente. O objetivo para estarem aqui é não só 

nos permitirem acompanhar os resultados da adoção das estratégias e 
das táticas sob a perspectiva dos estudantes, mas, principalmente, nos 
possibilitarem aproximações de seus processos de aprendizagens, refle-
xões e transformações a partir daquelas (estratégias e táticas). 

Utilizei como parâmetro para a escolha dos Jamboards – e, no âm-
bito desses, de algumas de suas páginas – assim como dos exercícios 
avaliativos trazidos, principalmente as perturbações que provocaram 
em mim por conta das escritas/reflexões ali explicitadas pelos estudan-
tes. Em alguns momentos, tais escritas se referiram a questões bastante 
pessoais, mas na maioria das vezes, revelaram as transformações nota-
das por eles próprios estarem acontecendo consigo. Junto a cada página 
achei importante dar duas pistas sobre o lugar de fala dos estudantes – 
gênero e cor da pele –, pois tais informações podem dizer muito sobre 
o que fora escrito, mas não necessariamente interferiram nas escolhas 
que fiz.

A última página exibida foge ao recorte dado para seleção dos Jam-
boards, pois foi escrita no último período letivo não incluído nesse re-
corte traçado: 2021_01. Porém, o que a estudante de História e Teoria 
7 escreveu me impactou tão violentamente que não consegui não trazer 
para cá seu “desabafo”, como ela mesma o chamou (ver página 356).  
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3.2.2.1. Estratégias

a) colocar em prática preceitos teóricos e exercícios do corpo crian-
do oportunidades para meus próprios movimentos, enquanto cor-
po-professora, como também para os dos corpos-estudantes no que 
se refere a: (1) exercícios do corpo vibrátil apurando sensações (in-
tuição); (2) ex-posição/aberturas (estéticas) a afetações e transforma-
ções; (3) busca por direções inventivas de si e do(s) mundo(s); (4) 
incorporação de saberes e apuro de habilidades a partir de experi-
ências; (5) busca por atribuição de sentidos próprios àquilo que se 
faz e à como se faz o que se faz, através do incentivo lúdico ao sentir 
e ao emocionar-se;

b) lidar com a complexidade do(s) mundo(s) em suas imprevisibi-
lidades, multiplicidade, heterogeneidade e diferenças no âmbito do 
ensino-aprendizagem, abordando, de diversas maneiras, temas rela-
cionados aos paradigmas da complexidade e sistêmico na prepara-
ção e condução das aulas síncronas e assíncronas e nas conversações 
e orientações singulares e coletivas;

c) adotar a aprendizagem, assim como o entendimento do conceito 
de adaptação, como compatibilidade com o meio e não adequação 
ou representação deste. A coordenação entre mente, corpo e meio 
significaria, para Kastrup (2007, p. 172), a inscrição da cognição no 
corpo;

d) compor exercícios avaliativos e adotar recursos de acompanha-
mento capazes de estimular a reflexão e a crítica dos estudantes 
quando incitados a saírem de seus lugares de conforto e estabilidade;

e) promover exercícios de descolonização de sentir-pensar-agir – 
meus e dos estudantes – que fossem capazes de nos aproximar das 
realidades de outros (seres humanos e não humanos) como corpos 

de escuta, dando especial atenção para grupos minorizados frente 
ao padrão hegemônico masculino, branco, hetero, europeu/estaduni-
dense de nossas sociedades ocidentais capitalistas machistas, sexistas, 
racistas, misóginas, xenofóbicas e capacitistas;   

f) conseguir desviar de pedagogias cognitivistas-academicistas e tec-
nicistas-utilitaristas e, no âmbito delas, de práticas transmissionais-
-conteudistas com a construção de caminhos didático-pedagógicos 
pautados por sentidos socio-político-ecológicos e éticos diretamen-
te vinculados à compreensão e tensionamento de nossos lugares 
– meus, dos estudantes e de outros – no(s) mundo(s) e de nossos 
lugares – meus e dos estudantes – no curso de AU e na profissão 
arquiteto e urbanista;

g) criar e manter ambientes de colaboração e compartilhamento en-
tre mim e os estudantes e deles entre si, a fim de fortalecer nossos 
laços de confiança, apoio e acolhimento – por conta de sofrimentos 
e adoecimentos disparados pelas mais diversas causas, inclusive pela 
pandemia – como incentivo a manifestações voluntárias quanto às 
suas experiências e histórias de vida, bem como o que mais quises-
sem fazer emergir.  A partir dessas manifestações, encontrar modos 
de valorizar cada estudante como singularidade, aproveitando o que 
trouxessem para compartilhamentos, quando cabível, no âmbito co-
letivo (como base para a preparação de aulas, como temas impulsio-
nadores de conversações, dentre outros); 

h) conseguir desenvolver exercícios para o aprimoramento de habi-
lidades da atenção consciente e de efetivação do par teoria-prática, 
mesmo que não podendo contar, por conta do distanciamento físico, 
com o que tomava como uma das mais potentes condições para 
isso: as imersões corpóreas em lugares das cidades (como aconteceu 
na experiência narrada no fio-pista 4: Viagem de Estudos (página 
144)); 
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i) priorizar recursos e ações de caráter ludo-sensíveis 
no sentido de estimular sensações e emoções, para 
além da percepção, em diversos momentos e de di-
versas maneiras no decorrer dos componentes cur-
riculares. Deste contexto participariam também: (1) 
movimentos de melhoria da organização, do design e 
do acabamento de materiais didáticos de apoio como 
os slides, por exemplo; (2) o incremento de contex-
tualizações e de explicações a partir da abordagem 
de exemplos próximos do cotidiano dos estudantes; 
(3) bem como da utilização de “metáforas criativas” 
(d´ÁVILA, 2020), tais como vídeos, músicas e outros 
recursos audiovisuais e artísticos; 

j) tentar promover e/ou participar de oportunidades 
em que movimentos de transversalidade pudessem 
ser feitos entre professores entre si, entre estudantes 
entre si e entre professores e estudantes;

k) me perceber e me revelar vulnerável sempre que 
necessário, explicitando de algum modo minhas limi-
tações como mais uma possibilidade de aproximação 
com os estudantes e como maneira de também tentar 
entender meus próprios limites.

3.2.2.2. Táticas

A seguir, serão explicitadas compilações das táticas 
adotadas no decorrer de Fundamentos de AU, Histó-
ria e Teoria 7 e Projeto 7, reunidas em quatro partes. 
Após a identificação de cada uma, são apontadas as es-
tratégias às quais percebi estarem, de alguma maneira, 
vinculadas. 

I. Adoção do aplicativo Jamboard207: 
compilação das estratégias a, c, d, f, h, j

O historiador Michel de Certeau (1994), ao pensar 
nos praticantes das cidades e nas maneiras pelas quais 
esses marcam e transformam os espaços, traz à tona a 
ideia de que, em suas incursões, esses praticantes – que 
vou aqui chamar de sujeitos (da experiência) – deixam 
trilhas por onde passam. 

Por sua vez, o antropólogo Tim Ingold utiliza tam-
bém as trilhas nesse sentido, que é o de movimentos 
complexos que não admitem divisões como um sujeito 
que caminha e se depara com objetos, mas sim entende 
a composição sujeito(s)-mundo(s) imbricados, em um 
nível de acoplamento que lhes permite se transforma-
rem e se conformarem reciprocamente: cada trilha seria 
como um fio constituinte da malha-mundo ou, como 
prefiro chamar, da teia-mundo(s). Essa intrincada, densa 
e infindável teia de relações208 seria, pois, resultante de 
teias menores, tecidas por seres humanos em agencia-
mentos entre si, com seres não humanos e com as coi-
sas, as quais (as teias) podem ser pensadas filosoficamen-

207 Atravessa os tensionamentos 1 e 
5 do fio-pista 1; o primeiro dos fios-pista 2 
e 4; e 1, 4, 5 e 9 do fio-pista 5.

208 Entendendo relação “(...) não 
como uma conexão entre entidades pre-
determinadas, mas como o retraçar de um 
caminho através do terreno da experiên-
cia vivida” (INGOLD, 2012, p. 236-237).
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te como planos de imanência ou territórios existenciais 
e, cognitivamente, como territórios cognitivos (página 
43). 

Diz ainda o antropólogo que o conhecimento avança 
na medida em que cada sujeito, caminhando209 pelos 
fios-trilhas que compõem suas teias de relações – fazen-
do experiências, como apontaria o filósofo Jorge Larrosa 
– vai aprendendo em seus movimentos, que são movi-
mentos de vida e, por isso, ocorrem continuamente e de 
maneiras diferentes, entendimento que complemento 
tomando como potencializadoras percepções, sensações 
e emoções. Nesse sentido, entendendo que cada ser e 
cada coisa são a sua própria história (de vida) – passado, 
tomado como memória, em suas relações com aconte-
cimentos do presente –, conhecer alguém ou alguma 
coisa seria juntar essa história à sua própria, seja através 
de encontros corpóreos diretos, seja ouvindo ou lendo 
narrativas que tornem esse alguém presença quando 
contadas210. 

O conhecimento entendido nesse contexto é, então, 
aberto, 

(...) porque se funde com a vida em um proces-
so ativo de rememoração, em vez de ser posto 
de lado como um objeto passivo de memória, 
ele não é transmitido. Isto significa que o conhe-
cimento não é transmitido como um compêndio 
de informações de uma geração a outra, mas an-
tes subsiste na corrente da vida e da consciência. 
(INGOLD, 2012, p.237). 

Foi tomando como disparadoras essas reflexões que 
considerei fundamental encontrar ferramentas que pos-
sibilitassem aprendizagens recíprocas a partir da valori-

zação dos territórios cognitivo-existenciais de cada um 
de nós – corpo-professora, corpos-monitores e corpos-es-
tudantes – em consonância com o que poderia ser am-
plificado por nossos agenciamentos atravessados, pelo 
menos, pelos conteúdos básicos de cada componente 
curricular211. 

Nesse sentido, se mostrava também fundamental co-
nhecermos um pouco das histórias uns dos outros e re-
visitarmos nossas próprias histórias-experiências quando 
por nós narradas, promovendo imbricamentos, nessas 
teias de relações, de fios-trilhas potencializadores de 
aprenderes a partir de novas experiências.    

Estudando possibilidades de programas e aplicati-
vos para emprego didático no ERE, fui apresentada ao 
Jamboard, como contei anteriormente. Essa me pareceu 
uma ferramenta muito potente, inclusive porque pode 
ser compartilhado e atualizado automaticamente após 
cada nova modificação feita por seu autor. 

Os principais objetivos traçados para sua adoção fo-
ram:

• como mediador, promover aproximações e o 
estabelecimento de relações mais consistentes entre 
professora e monitores com cada um dos estudantes, 
ampliando e fortalecendo nossas malhas-teias de rela-
ções, tendo em vista a situação de distanciamento físi-
co necessariamente imposto pela pandemia da Covid 
19;

• promover aproximações de cada estudante con-
sigo mesmo a partir de reflexões e críticas que pudes-
sem desenvolver quando da construção contínua de 
seus cadernos (Jamboard), o que tem relação direta 

209 Caminhar enquanto experiên-
cia corpórea de perambulações (INGOLD, 
2012, p. 219).

210 Contar “(...) não é representar 
o mundo, mas traçar um caminho através 
dele que outros possam seguir” (INGOLD, 
2012, p. 238).

211 Me refiro a básicos porque, 
quando há condições para isso, as con-
versações tornam exponenciais as possibi-
lidades de abordagens durantes as aulas, 
extrapolando o básico.
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com os conceitos de autopoiese, emancipação e au-
tonomia em atravessamentos com os movimentos de 
(auto)produção de subjetividade; 

• fortalecer a autoestima e a segurança de cada 
estudante a partir do momento que, acompanhado 
constantemente de maneira singular, pudesse se sen-
tir acolhido naquilo que fizesse e nas maneiras pelas 
quais o fizesse; 

• valorizar as experiências de cada estudante a 
partir de histórias e memórias por eles compartilha-
das; 

• estimular a inventividade/criatividade, a (auto)
reflexão e a (auto)crítica a partir do incentivo de que 
diferentes movimentos de comunicação e expressão 
fossem experimentados, principalmente se estes se 
dessem ludicamente e fora das zonas de conforto de 
cada estudante, 

• instigar os estudantes, a partir da ideia de “pira-
tês” de Larrosa (2017a, p. 26) – aquele que parte em 
busca de aventuras no desconhecido – a experimen-
tarem novas possibilidades (intentando a abertura es-
tética para invenção do novo e, nesse mesmo passo, 
para a emancipação e para a (auto)produção de sub-
jetividades) ao adotarem suas próprias linguagens da 
experiência ao desenvolverem os Jamboards;

• permitir aos estudantes encontrarem métodos 
próprios de estudo ao se exercitarem em experimen-
tações acompanhadas (por mim e pelos monitores);

• efetivar a co-participação dos estudantes em seu 
processo de formação, inclusive no que se referia a 
autoavaliações e certificação de “presença” nas au-
las212;

• servir como uma das bases para a preparação 
das aulas – o que envolvia a seleção de textos e de 
materiais multimídia, a abordagem de determinados 
temas; explicações mais pormenorizadas de certos 
conceitos/ideias/situações; a organização e montagem 
de materiais de apoio tais como slides; dentre outros 
– a partir do que fosse compartilhado pelos estudan-
tes;

• ser oportunidade para que experiências pudes-
sem ser feitas pelos estudantes, mas também por 
mim.

I.1. Tecendo e tensionando

Num primeiro momento (em 2020_01), sugeri aos es-
tudantes que considerassem o aplicativo Jamboard como 
uma espécie de diário, justamente para deixar evidente 
minha intenção de que suas presenças ali pudessem se 
dar, também, de maneira a desviar do estritamente re-
lativo aos conteúdos dos componentes, apesar de que 
seria importante que, ainda assim, eles fossem tomados 
como os fios condutores para tais presenças. Os estu-
dantes foram estimulados a trazerem de seus cotidianos, 
e de maneira lúdica, o que se sentissem à vontade para 
compartilhar, tendo sido deixados livres para se comu-
nicarem e se expressarem não só pela escrita – que era 

212 Isso se deu de duas maneiras. 
A primeira, referente à aprovação do es-
tudante por frequência no componente 
cursado: sua presença constante nos Jam-
boards – no mínimo, desenvolvendo setenta 
por cento do conteúdo conjunto de todas 
as aulas – foi considerado compensatório 
para o que, de certa maneira, correspon-
deria à sua estada corpórea em condições 
de aulas presenciais e à sua ausência, por 
quaisquer motivos, em aulas síncronas na 
condição ERE. A segunda, pela autoavalia-
ção ao final de cada módulo onde, a partir 
de textos curtos, cada estudante justificava 
a nota autoatribuída fazendo uma autocrí-
tica de seu processo de acompanhamento 
do componente em tudo o que ele envolve, 
bem como analisando também sua dedica-
ção aos estudos.  
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sempre estimulada –, mas também através de desenhos, 
poemas, letras de música, montagem de imagens, entre 
outras coisas que escolhessem.  

Tendo em vista que essa proposta foi levada ao pé 
da letra por vários estudantes que realmente usaram o 
Jamboard mais como um diário pessoal do que como 
uma possibilidade de experimentações didáticas e de 
(auto)produções de subjetividades, em pouco tempo 
percebi a necessidade de substituir essa denominação. 
Escolhi então “caderno de estudos” a fim de destacá-lo, 
para além dessa oportunidade de compartilhamentos, 
aproximações e transformações intra e interpessoais, 
também como instrumento para a potencialização de 
estudos através do desenvolvimento de reflexões críticas 
e da explicitação de dúvidas para as quais, porventura, 
precisassem de alguma explicação específica. 

Muitos estudantes compartilharam textos, músicas, 
livros, imagens, histórias, memórias e reflexões/dúvidas 
– como é possível ver naqueles que compõem a seção 
3.2.3. Fios-trilhas dos estudantes na teia (página 287) 
–, me auxiliando, em vários momentos, a experimentar 
movimentos de imersão em e de respeito a seus mun-
dos. Isso contribuiu, sob uma perspectiva ampliada en-
volvendo todos os estudantes de cada turma, com: (1) a 
seleção de temas para conversações e de textos/poemas/
músicas complementares; bem como com (2) a prepara-
ção das aulas; e com (3) o desenvolvimento da tese-teia. 
Era nítida a satisfação e o sentimento de colaboração 
expressos pelos estudantes quando algo que comparti-
lharam, mesmo que não necessariamente identificado 
diante dos colegas213, aparecia como composição das 
aulas. 

Apesar de acompanhar as presenças pelos Jambo-

ards, em vários momentos no decorrer do período os 
visitei de maneira mais pormenorizada, o que sempre 
resultava em conversações com cada estudante a partir 
de mensagens escritas ou de áudios personalizados que 
os enviava via WhatsApp, momentos em que elogiava 
o que tinham feito e lhes lançava desafios para experi-
mentarem algo estranho (não familiar), além de respon-
der suas dúvidas e compartilhar experiências, histórias e 
memórias minhas. 

No período 2020_01, adotei os cadernos nos três 
componentes curriculares pelos quais estava responsá-
vel: Fundamentos de AU, História e Teoria 7 e Projeto 
7. A partir dali, pude notar um maior engajamento e 
maior flexibilidade a experimentações nos estudantes 
de primeiro período (Fundamentos de AU) e comporta-
mentos notadamente mais endurecidos e resistentes nos 
estudantes dos períodos avançados (predominância do 
sexto em diante). 

A falta de tempo pela sobrecarga de coisas a serem 
feitas no atendimento à faculdade, mas também a ou-
tras demandas a ela não vinculadas, foi explicitada nos 
cadernos por estudantes de todos os três componentes, 
mas essa não me pareceu a principal causa para o que 
notei de diferente entre os ingressantes e aqueles de 
períodos mais avançados. Não pude deixar de pensar 
no quanto somos tolhidos pelo próprio sistema educa-
cional capitalista ocidental na medida em que vamos 
avançando em níveis de escolarização e em idade, o que 
acontece na maioria das escolas e também nas universi-
dades. É nítida uma progressiva perda de sensibilidade 
– geralmente mesmo em quem resiste se manter sensí-
vel, apesar de todas as dificuldades que isso significa 
– afetando não só percepção, mas sensações (intuição) 
e emoções, o que diretamente incide na inventividade/

213 Procurei ter muito cuidado 
com essas escolhas do que e de como le-
var o que havia sido compartilhado para 
compor os discursos das aulas para que os 
estudantes não se sentissem violados quan-
to ao que compartilharam somente comigo 
e com os monitores, o que poderia romper, 
se acontecesse, com os laços de confiança 
que estávamos construindo.  
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criatividade, na ludicidade, na capacidade de se abrir 
para experiências e se deixar afetar pelos seres e coisas 
do(s) mundo(s), na empatia e respeito por outros em 
suas realidades, na poiesis. 

Por esse motivo e por mais alguns, o planejamen-
to do uso do Jamboard no período seguinte (2020_03) 
foi revisto em dois componentes curriculares: História e 
Teoria 7 e Projeto 7. Tomando esse “endurecimento” e 
certa resistência dos estudantes de níveis mais avança-
dos do curso a ex-posições singulares nos cadernos, so-
mado à postura, digamos, mais racional-questionadora 
de boa parte deles, considerei válida a possibilidade de 
experimentarmos uma outra ferramenta que ainda res-
guardasse os objetivos do Jamboard, no que se refere a 
manifestações subjetivas, mas desde que essas pudessem 
ser compartilhadas com todos e permanecessem aber-
tas a intervenções minhas e dos colegas, configurando 
conversações (coletivas) sobre as abordagens que lá sur-
gissem. 

As monitoras desses componentes sugeriram, então, 
a utilização do programa Miro que, diferentemente do 
Jamboard, oferece uma espécie de mural infinito, não 
limitado por páginas, como no caso deste último aplica-
tivo. Da mesma maneira, a presença dos estudantes no 
Miro influenciaria no conjunto das notas do período e 
nas suas aprovações por frequência. Apesar dessa vincu-
lação com mecanismos de avaliação e acompanhamen-
to das aulas, essa ferramenta não seduziu os estudantes 
e quase nenhum deles por lá esteve. 

A partir da análise das especificidades dos conteúdos 
de cada um desses dois componentes, eu e as monito-
ras decidimos, então, substituir o Miro novamente pelo 
Jamboard no caso de História e Teoria 7 e suprimi-lo, 

sem substituí-lo por nenhuma outra ferramenta com esse 
perfil, em Projeto 7.    

Essas decisões se mostraram importantes em cada 
uma das situações. Em História e Teoria 7, porque foi 
verificado que, se não houvesse algo que incentivasse 
estudos e reflexões críticas constantes por parte dos estu-
dantes – o que prescindia de participação ativa e direta 
de cada um deles nos cadernos como apoio para seus 
estudos –, os conteúdos iam ficando acumulados e, com 
eles, também as dúvidas, o estado de alienação e a per-
da de interesse. Mesmo com o período em andamento, 
a troca do Miro pelo Jamboard foi feita e os resultados 
imediatamente notados tanto nos cadernos quanto nas 
aulas síncronas. Nestas, houve uma maior participação 
dos estudantes e, vale ressaltar, participações com ar-
gumentos fundamentados na maioria das vezes, o que 
se desdobrou no fortalecimento dos laços de confiança 
e a segurança deles em externarem verbalmente suas 
questões. 

Em relação a Projeto 7, tendo em vista que a turma 
contava com mais que o dobro de matriculados se com-
parada ao período anterior214 e, também, que todo o 
conteúdo era desenvolvido a partir de exercícios feitos 
em grupos constantemente atendidos por mim e pela 
monitora em orientações conjuntas, a decisão por su-
primir os cadernos individuais não me pareceu que iria 
interferir consistentemente nos processos de aprendiza-
gem daqueles estudantes. 

Além disso, apesar de muito potente, acompanhar 
cada caderno e dar retornos por WhatsApp com base 
no que lá estava – isso sem contar que muitos dos es-
tudantes estendiam as conversas a partir desses meus 
retornos, o que sempre era acolhido e incentivado por 

214 Cerca de trinta e dois estudan-
tes, número demasiadamente grande para 
um componente com esse perfil e apenas 
uma professora, apesar da presença da 
monitora.
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mim – consumia uma dedicação para a qual, se não avançasse ainda 
mais que o corriqueiro nas noites e nos finais de semana para estar 
também com a turma de Projeto 7, não seria possível atender. Essa 
situação acende o alerta de que, no âmbito desse nosso sistema edu-
cacional disciplinar-conteudista rígido, pouco aberto a transformações 
e carente de profissionais suficientes, práticas pedagógicas que tenham 
como estratégia as que tracei ou outras que caminhem na mesma dire-
ção encontram dificuldades imediatas quando o número de estudantes 
matriculados nas matérias é alto.      

Voltando aos Jamboards, é evidente que as experiências com essa 
ferramenta foram diferentes para cada estudante, não tendo significado, 
para alguns deles, nada além de um caderno de estudos. Porém, mes-
mo para esses, avalio que foram retirados de seus lugares de conforto e, 
mesmo que minimamente, conseguiram exercitar algo que extrapolou 
o que atendia somente os objetivos por mim traçados. Fosse desen-
volvendo textos mais fluidos, fazendo tópicos, resumos ou diagramas, 
um ritmo acabou sendo incorporado aos seus cotidianos – o que vá-
rios disseram tê-los incentivado a adotar o caderno também em outros 
componentes curriculares – e a cada presença no Jamboard era nítida 
a vontade de muitos experimentarem algo diferente, mesmo que não 
conseguissem possibilidades para fazê-lo, o que costumavam justificar 
nos textos que acompanharam suas autoavaliações.

Por tudo o que essa ferramenta e as maneiras pelas quais foi por nós 
usada – corpo-professora, corpos-monitores e corpos-estudantes –pos-
sibilitando muita potência ao que fizemos, pretendo continuar adotan-
do-a mesmo após o retorno às aulas presenciais se isso me for possível. 
Sem dúvidas, enquanto exercício teórico-prático, ela representa a ma-
terialização de sentir-pensar-agir construídos e aprimorados por mim 
(povoada por estudantes, monitores e colegas professores da FAU-U-
FJF) através dos estudos e reflexões desenvolvidos para e ao longo da 
tese-teia. Porém, para muito além disso, quando escapa de meu territó-
rio cognitivo (território existencial) e alcança a dimensão dos agencia-
mentos nos territórios dos estudantes, entendo emergir como poderosa 
possibilidade de autopoieses, de (auto)produção de subjetividades.         

I.2. Reverberações
  
funDamentos De au

De um modo geral, considero que a adoção do Jamboard nesse 
componente curricular excedeu, e muito, os objetivos para ele traçados. 
Excedeu em potência, em espantos, em aprenderes para mim e para 
os estudantes. Se configurou como oportunidades para fazermos expe-
riências singulares e coletivas e para nos reinventarmos e inventarmos 
novos mundos, não pela ferramenta em si, mas pelo que ela se tornou 
a partir das maneiras pelas quais a usamos.

Em relação a mim, pude conhecer as realidades dos estudantes, bem 
como com eles dividir histórias, memórias, sonhos, desejos, ansieda-
des e vulnerabilidades a partir das histórias, memórias, sonhos, desejos, 
ansiedades e vulnerabilidades que compartilharam comigo. Precisei 
aprender a ser mais resiliente e a buscar forças, mesmo em ocasiões de 
sofrimento pessoais, para ajudá-los como corpo (branco e feminino) de 
escuta e aconselhamento quando me solicitavam direta ou indiretamen-
te. Apurei a intuição e as emoções, o que me ajudou a entender melhor 
cada um daqueles estudantes e a apreender certos traços de suas per-
sonalidades, usando-os para fortalecermos nossos laços de confiança e 
comunicação. 

Percebi que a insegurança e o medo que havia sentido antes de ini-
ciar os encontros com o primeiro período foram se diluindo na medida 
em que, por seus cadernos, eles foram aguçando ainda mais minha 
vontade de imergir em seus mundos, conhecer suas reflexões sobre o 
que vivem e sobre o que esperam fazer/viver no devir como arquitetos 
e urbanistas e como cidadãos. Me sentia alegre e revigorada quando 
os lia e hoje percebo que, mesmo em tão pouco tempo e com tantas 
dificuldades que pandemia e ERE nos impuseram, suas presenças nos 
cadernos foram capazes de transformar ainda mais meus sentir-pensar-
-agir para além do que a própria tese-teia já havia provocado, quanto 
a caminhos possíveis e necessários, desviantes do hegemônico, para o 
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ensino-aprendizagem da AU. 
Se por um lado suas atitudes estavam ainda bem marcadas por tra-

ços quase infantis, por outro, revelavam também conhecimentos tácitos 
e compreensões de mundos(s) que, por muitas vezes, me deixaram pen-
sando sobre o quanto temos desperdiçado oportunidades de fazermos 
experiências e aprendermos com aquilo que os mais jovens têm a nos 
ensinar. 

  

HIstórIa e teorIa 7

Talvez por terem sido adotados desde o início do período, os cader-
nos de 2020_01 trouxeram, no geral, mais experimentações e exercícios 
do que os de 2020_03, demonstrando um pouco mais de ousadia dos 
estudantes em permitirem atravessamentos de suas experiências pesso-
ais com os conteúdos desenvolvidos.   

Diferentemente das abordagens dos calouros, muito pautadas na 
explicitação de (auto)descobertas, (auto)transformações e expectativas 
com o novo ciclo de vida que estavam iniciando, as participações dos 
estudantes predominantemente de sexto período no Jamboard demons-
travam preocupações de origens e destinos diversos daquelas, bastante 
marcadas por análises e críticas sociopolíticas, econômicas, ecológicas 
relacionadas a diversos assuntos, em sua maioria ligados a agendas do 
século XXI – incluindo aqui, logicamente, a AU. Até mesmo as indi-
cações de filmes, livros, músicas, dentre outros, geralmente seguiram 
nessa direção. 

Em função da densidade do componente curricular, no que se refere 
aos conteúdos com os quais se deparam – o que pode ser justificado 
por seu quase ineditismo de assuntos até aquele ponto da faculdade e 
pela quantidade de temas a serem abordados –, considerei natural que 
seu perfil tenha se voltado mais para os exercícios de estudos do que 
para os de (auto)reflexões, (auto)críticas, (auto)transformações. Mesmo 
assim, para os estudantes que encontraram maneiras para fazerem es-

sas e outras possibilidades se atravessarem, tal experiência foi tomada 
como de muita potência, como se verá adiante revelado nas imagens 
de alguns cadernos de ambos os períodos (seção 3.2.3. Fios-trilhas dos 
estudantes na teia, página 287).    

Posso considerar minhas (re)ações a esses movimentos em História e 
Teoria 7 – assim como também aos de Projeto 7 do período 2020_01 – 
sendo semelhantes ao que narrei sentir e pensar sobre as reverberações 
provocadas em meu corpo pelas participações dos calouros em seus 
cadernos, mas aqui foi nítida a diminuição de espantos e afetações. Tal-
vez porque, como disse, as manifestações dos estudantes tenham sido, 
digamos, mais técnicas e mais rígidas (menos emancipadas e lúdicas), 
geralmente preocupadas com alguma coisa, com algum acontecimento, 
com alguma situação, tentando deixar explícitas erudição e vinculação 
de suas elucubrações e dúvidas com a vida concreta (vivida), também 
no que se refere à atuação profissional propriamente dita, afinal, já ti-
nham passado da metade do curso rumando rápido para a conclusão 
do mesmo. 

Depois de muito refletir a respeito dessa diferença que notei em 
meu corpo diante dos cadernos dos estudantes de primeiro período e 
daqueles mais avançados, concluí que aquilo que traziam se parecia 
muito com o que eu, guardadas as devidas singularidades, provavel-
mente também faria: os mesmos tipos de abordagens, as mesmas preo-
cupações, a mesma necessidade de exibir erudição. Sem fazer nenhum 
tipo de juízo de valor a partir destas constatações, reparei uma distância 
interessante, e mais instigante, quando me coloquei em relação aos es-
tudantes ingressantes: definitivamente, não percebia a mim mesma, no 
tempo presente, quando olhava para eles ou para o que estavam desen-
volvendo. Se algum traço me parecia, às vezes, familiar em seus gestos 
e maneiras de sentir-pensar-agir, a autoimagem que emergia em meu 
corpo era a de décadas atrás: mais ingênua, mais lúdica, mais esperan-
çosa, com mais força e desejos de novas conquistas.
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 projeto 7

Como explicado anteriormente, o Jamboard foi ado-
tado somente no período 2020_01 em Projeto 7. Apesar 
de ter feito disparar conversações interessantes, eu e a 
monitora encontramos muitas dificuldades nas tentati-
vas de apontamento dos objetivos do caderno para esses 
estudantes de sétimo, oitavo e nono períodos que, em 
sua maioria, externaram incômodos com a escrita e com 
a necessidade de se organizarem metodologicamente 
para voltarem a estudar daquela maneira proposta. 

Não considerei que esta reação desconfiada e, até cer-
to ponto, desdenhosa pudesse ser computada especifica-
mente aos estudantes, mas sim ao resultado de processos 
educacionais que foram os distanciando paulatinamente 
da escrita, das manifestações lúdicas e desencarnadas 
(emancipadas), das afetações e aberturas (estéticas) para 
as coisas do(s) mundo(s) e da aprendizagem a partir de 
experiências (larrosianas). Soma-se a isso a predominân-
cia dos componentes de projeto nessa altura do curso 
e a obrigação dos estágios curriculares, o que costuma 
direcionar os afazeres dos estudantes para o uso abusivo 
de programas de desenho e modelagem, diluindo em 
seu cotidiano atarefado as leituras e os exercícios com 
viés mais crítico promovido pelos componentes de his-
tória e teoria (que, na FAU/UFJF, se concluem no sexto 
período para estudantes periodizados). 

Pelo menos a partir da experiência com essa turma, 
não percebi a mesma potência que nos outros compo-
nentes em continuar adotando o caderno, porque me 
pareceu ter sido demasiadamente penoso para os estu-
dantes, principalmente por não conseguirem, pelos mais 
diversos motivos além dos recém elencados, estarem 

presentes e se exercitarem como pretendiam. 
Ainda assim, considero importante realizar mais al-

gumas tentativas quando me for possível – especialmen-
te por conta de tempo para fazê-lo – com estudantes de 
Projeto 7 que já tiverem familiaridade com o Jamboard 
e, por isso, possivelmente, mais desenvoltura por já o 
terem experimentado antes em Fundamentos de AU e 
História e Teoria 7.

II. Adoção, apresentação, desenvolvimento 
e revisão constante dos caminhos didático-

pedagógicos215: 
compilação das estratégias a, c, e, f, h, j

As primeiras aulas dos três componentes curriculares 
no início dos períodos letivos 2020_01 e 2020_03, dadas 
de maneira síncrona, foram usadas para exposições e 
conversações sobre os caminhos didático-pedagógicos 
que iríamos acompanhar dali em diante. 

Tendo início pelas apresentações de todos os presen-
tes, o encontro seguia a partir do incentivo a pensarmos 
juntos sobre os significados possíveis para aula, corpo-
-professor, corpo-estudante e para os papéis desses dois 
últimos nos processos de ensino-aprendizagem, tendo 
as possibilidades de entendimento para ensino e para 
aprendizagem ganhado importante espaço para refle-
xões. 

Preparei um conjunto de slides recheados por ima-
gens, tirinhas e textos a fim de, ludo-sensivelmente, ten-
tar conquistar a atenção dos estudantes e, ao mesmo 
tempo, instigá-los a refletirem criticamente sobre o que 

215 Atravessa os tensionamentos 4, 
5 e 6 do fio-pista 1; 2 e 4 do fio-pista 2; 1, 2 
a 5 do fio-pista 3; os dois do fio-pista 4; 1 a 
5 e 9 e 10 do fio-pista 5.
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nos interessava naquele momento. A sequência comple-
ta de slides foi mantida somente para os calouros, tendo 
sido selecionados apenas alguns deles como disparado-
res de conversações em História e Teoria 7 e Projeto 7, 
porque considerei mais potente para esses estudantes 
incentivá-los a sentir-pensar-agir a partir de suas próprias 
experiências, principalmente aquelas que já vinham fa-
zendo na faculdade.

Ainda nesses primeiros encontros, mostrei-lhes os 
respectivos planos de ensino – parâmetros provisórios 
e explicações sobre a distribuição dos conteúdos pelas 
aulas em suas respectivas datas; sobre avaliações; sobre 
Jamboard e sua vinculação com a aprovação por fre-
quência; dentre algumas outras informações – já eluci-
dando seu caráter flexível a possíveis modificações, caso 
sentíssemos necessidade.

Apenas para os estudantes de Fundamentos de AU, 
esses assuntos tiveram continuidade a partir da indica-
ção de uma leitura e do vídeo Alike. Sobre a primeira, 
trata-se da introdução do livro “Ensinando a transgredir: 
a educação como prática da liberdade”, de autoria da 
escritora e professora preta estadunidense Bell Hooks 
(2017), que intentava provocar tensionamentos, a par-
tir da crítica aos processos educativos tradicionais – en-
volvidos com racismo, segregação racial, machismo, 
misoginia, subjugo, sofrimentos, dentre outros modos 
de minorização, objetificação e controle humanos por 
outros humanos – com a descolonização do pensamen-
to, essa amparada por sentir-pensar-agir voltados para a 
observação de movimentos de resistência, insurgência, 
emancipação e autonomia que vêm deixando marcas 
profundas nos corpos deste início de século XXI. 

No decorrer dos três componentes em ambos os perí-

odos, fiz questão de, sempre que possível, resgatar muito 
do que havíamos conversado nesse primeiro encontro, 
compondo vínculos aos acontecimentos daqueles mo-
mentos, reforçando a importância de que corpos-apren-
dizes/estudantes se co-responsabilizem por sua formação 
e que procurem, ao máximo, fazê-lo de maneira com-
prometida, emancipada e inventiva.

II.1. Tecendo e tensionando
    
Como tensionamento, apontarei, dentre algumas, a 

questão que mais me afetou ao revisitar as (re)ações dos 
estudantes à essa proposta didático-pedagógica que lhes 
apresentei e que construímos, desenvolvemos e pratica-
mos nos três componentes em ambos períodos letivos.

Pude perceber que a “liberdade” que, de certa ma-
neira, lhes foi dada – no que vale destacar que ainda 
considero ter sido uma liberdade repleta de amarras, 
pois, por exemplo, (1) os Jamboards estavam atrelados a 
notas e à aprovação por frequência; (2) havia exercícios 
avaliativos vinculados à aprovação por nota; (3) mes-
mo não fazendo chamada, me incomodava o fato de 
alguns estudantes não comparecerem às aulas síncronas, 
ao que procurava saber os motivos216 – fora tomada por 
muitos como uma espécie de intimidação e, no âmbito 
desta, como motivo para ansiedades e sofrimentos.

Se anteriormente a 2016 – quando ainda não havia 
iniciado o doutorado – me incomodava sobremaneira 
não conseguir traçar caminhos didático-pedagógicos 
consistentes pelo que entendia ser uma falta de forma-
ção pedagógica, atualmente não só essa consciência e 
competência se mostram ainda importantes, mas pas-

216 Me interessavam os motivos 
não porque os estivesse vigiando, mas por-
que, além de talvez estarem precisando de 
algum apoio ou ajuda, me preocupava o 
fato de estarem perdendo oportunidades 
de aprendizagens de assuntos que, certa-
mente, lhes seriam importantes em sua 
formação.
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saram a significar a criação de oportunidades para que os estudantes 
possam participar direta e ativamente da construção desses caminhos, 
facilitando o desenvolvimento e a atribuição de sentidos próprios para 
o que fizermos e para o que pudermos e desejarmos fazer e transfor-
mar. Esse, portanto, pode ser apontado como o principal objetivo para 
apresentar e desenvolver constantemente com os estudantes as direções 
que seguiremos no decorrer dos componentes curriculares.

II.2. Reverberações

funDamentos De au

No caso dos estudantes de primeiro período, me parece que um 
disparador relevante para essas situações de confronto com um estado 
de corpo pré-configurado se deu pelo choque da compreensão de que 
estavam deixando para trás processos educacionais e, mesmo, de vida 
pessoal – muito fortemente pautados por atitudes paternalistas, opresso-
ras e homogeneizantes cultivadas nesse nosso sistema capitalista e mora-
lista – para participarem de um outro em que não mais poderiam con-
tar, com a mesma intensidade, com um alguém (pais e mães, irmãos, 
professores) assumindo ao menos parte de suas responsabilidades e lhes 
dizendo o tempo todo o que fazer e como fazer. 

Mesmo que a universidade ainda preserve aqueles predicados que 
perpetuam certas condições de subserviência, também abre para os es-
tudantes um universo de possibilidades que podem lhes proporcionar 
a criação de desvios desse status quo, mas possibilidades das quais, em 
algum momento, assumam e passem a cuidar de seus desdobramen-
tos. E é nesse lugar, nesse espaço-tempo, que entendo que a liberdade 
que aqueles estudantes se perceberam conquistando ao ingressarem na 
FAU lhes apareceu como intimidação. Seria um algo como a “respon-
sabilidade batendo à porta”, nutrindo inseguranças e medos. 

No que se refere especificamente às propostas didático-pedagógicas 
que sugeri contribuindo para essa situação descrita, o que pude notar é 
que os estudantes ficavam esperando de mim “ordens” bem definidas, 
além de minuciosos esclarecimentos sobre como desenvolver, quase 
que com a explicitação de um passo a passo, exercícios a eles solicita-
dos. Ou seja, nesse contexto – que não era dominante, mas abarcava 
um número considerável de estudantes e, por isso, merece aqui este 
destaque –, vários deles não souberam o que fazer com a sua liberdade 
por um bom tempo e sofreram por esse paradoxo de buscar a liberda-
de, mas, ao mesmo tempo, não saberem o que fazer com ela. 
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HIstórIa e teorIa 7 
projeto 7

Para esses componentes foi ainda possível constatar 
nos estudantes os mesmos traços de insegurança advin-
da de uma participação cotidiana menos constante mi-
nha e das monitoras. Porém, sendo mais experientes, os 
matriculados nessas turmas, em ambos os períodos, já 
haviam aprimorado certas habilidades para driblar si-
tuações que os calouros ainda não conseguiam reverter 
a seu favor, assim como sabiam ser muito mais cuida-
dosos quanto a não deixarem transparecer tanto suas 
fragilidades. De qualquer maneira, estava lá presente a 
passividade de ações se submetendo a buscas por expli-
cações exacerbadas, indicações e facilitações o quanto 
mais pudessem conseguir. 

Dito isso, é preciso ressaltar que, de um modo geral, 
percebi transformações e amadurecimentos importantes 
nos estudantes ao irem, paulatinamente, se exercitando 
nesse lugar da co-responsabilidade e da emancipação 
quanto às suas formações, a partir do momento em que 
começaram a se sensibilizar com sua própria condição 
de aprendizes e das condições de seus professores como 
intercessores, além de darem mais importância às po-
tências que poderiam emergir das relações estabelecidas 
deles entre si, deles com os espaços de e para a aprendi-
zagem, deles com o(s) mundo(s) e deles com o próprio 
conhecimento. 

III. Abordagem sobre os paradigmas da complexi-
dade/sistêmico217:

compilação das estratégias b, e, h, i, j

Tomando como base referencial os trabalhos de Tim 
Ingold, Edgar Morin, Gilles Deleuze, Felix Guattari, 
Suely Rolnik e Fritjof Capra, elaborei textos curtos, vi-
deoaulas e podcasts que trouxeram, de maneira lúdica, 
mas também crítica, temas relacionados à complexida-
de e à ecologia/ecosofia, deixando sempre pontas soltas 
a serem puxadas pelos estudantes para a continuidade 
desses assuntos a partir de seus conhecimentos tácitos e 
no que pudessem ser perturbados nessa direção.

Uma das videoaulas que repercutiu muito positiva-
mente junto aos estudantes de Fundamentos de AU e 
História e Teoria 7 foi a que filmei no terraço da minha 
casa, mostrando ali vários elementos e situações que tor-
navam mais “concretos” alguns dos conceitos e aborda-
gens dos autores citados. 

Procurei também melhorar consideravelmente as 
contextualizações dos temas em cada componente curri-
cular, ressaltando constantemente que entender os acon-
tecimentos históricos no tempo e no espaço é funda-
mental não somente para situá-los, mas para que possam 
se revelar partícipes de processos constituídos a partir 
da consonância de inúmeros e variados fatores que se 
imbricam de maneira complexa. 

As reflexões dos estudantes sobre essas questões mui-
to foram manifestadas nos Jamboards, para além dos 
textos, pela inserção de imagens – principalmente de 
borboletas (por conta do “efeito borboleta”) e de teias 
de aranha (mundo como malha de implicações e contá-
gios) – e por indicações de filmes e séries, cujos sentidos 

217 Atravessa os tensionamentos 2, 
4, 5, 6 do fio-pista 1; 1 e 2 do fio-pista 2; 2 
do fio-pista 4; 4, 9 e 10 do fio-pista 5.
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por eles atribuídos entenderam atravessar o que estáva-
mos conversando e desenvolvendo nas aulas.

Especificamente para a turma de Fundamentos de 
AU de 2020_03, criei uma dinâmica que pudesse co-
locar os estudantes refletindo sobre como questões de 
diversas áreas da AU se atravessam e o quanto é impor-
tante que continuem assim, menos fracionadas e distan-
tes. Com a participação de professores e de ex-estudan-
tes da FAU nos enviando questões relacionadas às suas 
áreas de atuação, eu e o monitor compusemos uma lista 
com cinquenta e seis delas misturadas, lista essa que não 
trazia nenhuma pista sobre a que áreas “pertenciam”. 
Os estudantes, divididos em onze grupos, receberam, 
cada grupo, um dos onze temas para os quais deveriam 
encontrar na lista questões correlatas, segundo suas in-
terpretações. Cada tema correspondeu a um Jamboard 
preparado pelo monitor – para onde deveriam ser tra-
zidas as questões escolhidas pelo grupo – com capas 
exibindo nove arquitetas mulheres e dois arquitetos au-
todidatas. Por fim, numa tabela editável disponibilizada 
no Google Documentos, ao mesmo tempo, cada grupo 
ia correlacionando seu tema às questões que escolheu, 
marcando um X, com a cor de seu tema, na interseção. 
A análise final da tabela mostrava o número de vezes 
que cada questão aparecia em várias áreas diferentes, 
tendo ficado o Urbanismo com o maior número de mar-
cações por suas inúmeras possibilidades e Luminotécni-
ca, com a menor quantidade.  

Para Projeto 7, até por conta da extensão de um pro-
grama a ser trabalhado em pouquíssimo tempo, nos de-
tivemos, no período 2020_01, a conversas sobre esses 
temas no decorrer das aulas. No período seguinte, a par-
tir da segunda semana, tomei como disparadora dessas 
abordagens a diluição da cisão entre materialidades e 

imaterialidades, o que nos abriu caminhos para proble-
matizarmos diversas outras polarizações, como sujeito e 
objeto, cultura e natureza, teoria e prática, arquitetura 
e urbanismo, dentre outras. Nossas conversações nessa 
direção se intensificaram e se potencializaram quando 
do primeiro exercício avaliativo, em que cada um dos 
grupos de estudantes apresentou seu tema relacionado 
a um dos dossiês de registro de bens imateriais disponí-
veis no site do Instituto do Patrimônio Histórico e Artís-
tico Nacional – IPHAN.       

III.1. Tecendo e tensionando

Ao ler os textos dos estudantes nos Jamboards e con-
versar com eles nas aulas sobre mundo complexo, me 
peguei algumas vezes tentando encontrar ao menos al-
guns dispositivos que poderiam estar contribuindo para 
nos afastar de percepções e sensações que compõem, 
nada mais, nada menos, que nossas próprias realidades, 
nossas maneiras cotidianas de viver, de habitar, de nos 
apropriarmos e transformarmos os lugares enquanto nos 
transformam; de confeccionarmos coisas a partir de nos-
sos saberes e experiência em consonância com o meio 
e relegarmos tais saberes às novas gerações para que as 
desenvolvam também, ou seja, para que vivam no senti-
do mais básico que isso possa significar.

 
III.2. Reverberações

 
Foi muito interessante a maioria das reações dos es-

tudantes expressas em seus textos e falas como que re-
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velando espanto por um algo recém descoberto, apesar 
de ter estado sempre próximo, ao alcance dos olhos. 
Independente do componente curricular, manifestações 
como “nunca tinha pensado sobre isso, mas faz todo o 
sentido” foram recorrentes em ambos os períodos leti-
vos. 

O que pude perceber é que questões relacionadas 
aos paradigmas complexo e sistêmico fazem parte, de 
maneiras diversas para cada aprendiz (e me incluo aqui 
nesse lugar), de seus cotidianos, mas que são importan-
tes algumas provocações para que emerjam com potên-
cia no pensar e sentir os funcionamentos possíveis do(s) 
mundo(s) e, no âmbito dele(s), o da própria arquitetura 
e urbanismo. Nesse contexto, principalmente nos estu-
dantes de primeiro período, suas preocupações se volta-
ram para questionamentos sobre suas formações: “que 
tipo de profissional vou/preciso/posso ser num mundo 
complexo?”. 

Para os componentes de História e Teoria 7 e Pro-
jeto 7, nesse contexto da complexidade, vale destacar 
que um certo nome, expresso pelos próprios estudantes, 
muito povoou as conversações nas aulas: o do ambienta-
lista e escritor Ailton Krenak, principalmente por conta 
de suas obras “Ideias para adiar o fim do mundo” e “O 
amanhã não está à venda”.

IV. Exercícios de escuta para as realidades dos 
“outros”218: 

compilação das estratégias d, h, i

Exercitar o corpo para a escuta. Essa que passei a 
considerar uma das principais e mais importantes habi-
lidades a ser construída e aprimorada constantemente, 
como arquiteta e professora de AU, não é nada fácil 
de se realizar. Pressupõe atitudes de alteridade e de 
resiliência que dependem de pausas, de silêncios, de 
acolhimento, de compreensão e de respeito. Como é 
desafiador controlar os impulsos de fala, os julgamentos, 
a mania de unificar discursos e apresentar realidades 
geralmente a partir de nossas próprias perspectivas (no 
meu caso, a de uma mulher branca sem deficiências e 
com estabilidade financeira), que geralmente tendemos 
a tomar como as “melhores”, as mais “adequadas”. E 
como todos esses movimentos atravessam o que venho 
considerando, a partir do entendimento da arquiteta 
Monique Marques (2010), compondo arquitetos e urba-
nistas incorporados! 

Mas como conversar com os estudantes sobre isso? 
Como cativá-los? Como criar oportunidades para que 
façam experiências e, a partir delas, aprimorem essa ha-
bilidade corpórea tão relacionada a modos de apreen-
são do espaço-tempo, à atenção consciente, a ações in-
ventivas? E como seria experimentar isso na FAU/UFJF 
em situação de ERE? 

Duas possibilidades me ocorreram: abrir as aulas 
para convidados que pudessem conversar conosco on 
line e utilizar vídeos, livros de literatura e dinâmicas lú-
dicas tanto em momentos de aulas, quanto para ampa-
rar exercícios avaliativos. Optei por tentar sempre esco-

218 Atravessa os tensionamentos 2, 
5 e 6 do fio-pista 1; 1 e 3 do fio-pista 2; 1 e 
2 do fio-pista 3; 1 e 2 do fio-pista 4; 1, 4, 5, 
6 e 7 do fio-pista 5.
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lher abordagens que pudessem provocar perturbações 
nos estudantes, imaginando que estas fossem capazes de 
trazer conjunturas um tanto quanto estranhas a seus ter-
ritórios existenciais (cognitivos). 

No curto período 2020_01, consegui colocar em prá-
tica situações apenas para os componentes Fundamen-
tos de AU e História e Teoria 7, como apresentado a 
seguir. No período seguinte, já foi possível englobar os 
três componentes. 

É importante ressaltar que comecei também, no pe-
ríodo 2020_03, a usar partes das videoaulas relativas à 
presença de convidados em Projeto 7 também nos de-
mais componentes naquilo que eram pertinentes com 
os assuntos tratados, o que possibilitou transversalidades 
entre eles. 

funDamentos De au
Período 2020_01

Os movimentos de escuta nesse período se deram 
em dois momentos: no primeiro e no último exercício 
de avaliação. 

O inicial correspondeu à adequação219 do primeiro 
fragmento  que criei para a Pesquisa de Campo da tese-
-teia (página 171). Ele foi solicitado após os estudantes 
terem tido contato com um conjunto de aulas concluído 
com várias provocações sobre a inexistência concreta 
da separação arquitetura e urbanismo e a importância 
de se conhecer e levar em conta as manifestações imate-
riais em quaisquer lugares. Também tiveram destaques 

as dinâmicas de apropriação e uso que caracterizam os 
diversos modos de habitar e transformar os lugares pe-
los grupos sociais e, no âmbito destes, por cada ser vivo. 
A intenção do exercício era que, ao desenvolverem suas 
narrativas para as personagens – sobre as quais tinham 
apenas os nomes e profissões/ocupações – em suas rela-
ções no mínimo com a praça (pois podiam, se se alertas-
sem para isso, estabelecer relações entre as personagens 
entre si), pudessem praticar a diversidade e a diferença 
desse mundo múltiplo e heterogêneo através não só de 
suas próprias criações, mas também quando as colocas-
sem em atravessamentos com as minhas narrativas para 
as mesmas personagens.  

Para o exercício final, tive ajuda da arquiteta Yara 
Neves elaborando narrativas rápidas que retratavam 
situações cotidianas de famílias para as quais os estu-
dantes deveriam desenvolver propostas (não chegando 
a projetos de AU propriamente ditos) criativas e contex-
tualizadas, a fim de atenderem aos desejos, expressos 
nos textos, daquelas famílias. As situações se davam: (1) 
no edifício Labour, na região central de São Paulo-SP; 
(2) na Vila Autódromo/ Parque Carioca, no Rio de Ja-
neiro-RJ; (3) nas palafitas de Alagados, em Salvador-Ba; 
(4) na Brumadinho-MG arrasada pelo rompimento da 
barragem e na Pedreira Prado Lopes, em Belo Horizon-
te-MG; e (5) no Alto do bairro Santo Antônio, em Juiz 
de Fora-MG. 

Além disso, nos retornos por WhatsApp após as visi-
tas aos Jamboards – momentos em que podia conhecer 
os relatos que os estudantes vinham desenvolvendo a 
partir das afetações ao que víamos, compartilhávamos e 
conversávamos nas aulas e nos exercícios avaliativos – 
procurei, além de abordar assuntos da matéria propria-
mente dita, também falar sobre mim, sobre minha tra-

219 Tal adequação se deu somen-
te em relação à quantidade de opções de 
imagens disponibilizadas para a escolha 
daquelas que representariam cada perso-
nagem. Nesse caso, o número foi bastante 
menor que o da Pesquisa de Campo, in-
clusive para facilitar a disponibilização do 
material para os estudantes, que foi feita 
virtualmente.



 P
ar

te
 II

I -
 a

çõ
es

 In
ve

nt
Iv

as
  

  
 2

71 

jetória e experiências, impulsionada pelas questões que 
naqueles cadernos encontrava. Assim, tanto eu quanto 
os estudantes praticávamos a escuta em movimentos de 
potencialização de empatia e acolhimento.

Período 2020_03

Podendo contar com um número um pouco maior 
de aulas nesse período e com os tensionamentos feitos 
nos experimentos do período precedente, as experiên-
cias aqui já foram, a meu ver, bastante mais potentes.

Notando nos estudantes os mesmos sentimentos de 
insegurança e medo que perturbaram a turma anterior, 
principalmente por conta da continuidade do distancia-
mento físico e dos desafios do ERE, solicitei a ex-estu-
dantes da FAU/UFJF e da FAU/UFBA que gravassem 
vídeos curtos falando sobre suas experiências na gradua-
ção e dessem dicas, se quisessem, para aqueles calouros 
que ingressavam na universidade em situação tão atípi-
ca. Assistimos esses vídeos em uma das aulas e conver-
samos a respeito depois.

Com o intento de continuar apresentando aos estu-
dantes realidades diferentes das suas ou, mesmo que 
conhecidas, a eles expostas sob outras perspectivas, con-
videi representantes de dois coletivos juiz-foranos para 
conduzirem uma das aulas. Um deles – Ca.fo.fo – foi 
criado por estudantes pretes220 da FAU/UFJF e tem se 
destacado pela organização de movimentos e eventos 
que colocam no centro de discussões os corpos pretes 
sob diversas perspectivas de abordagens e tensionamen-
tos, principalmente no que se refere às relações que es-
tes estabelecem com/em seus próprios territórios, bem 

como com/em outros. O segundo, chamado Abertha, é 
um coletivo feminista apartidário que dispara e/ou par-
ticipa de movimentos envolvidos com o pensar políticas 
públicas para mulheres vítimas de violência de todos os 
tipos, em Juiz de Fora e região. Os temas abordados por 
ambos coletivos foram preciosos,  despertando a aten-
ção e incentivando a participação dos calouros não só 
durante a aula, mas também em seus Jamboards e nos 
textos conclusivos do exercício avaliativo final do com-
ponente curricular.

Sobre tais exercícios avaliativos, mantive o inicial 
pautado no primeiro fragmento da Pesquisa de Campo 
e trouxe uma outra proposta para o último trabalho, 
que foi dividido em duas partes. Este se desenvolveu 
tomando como base dois livros de literatura: o primeiro, 
um capítulo de “Um teto todo seu”, de Virginia Wo-
olf, e o outro, uma compilação de partes de “Quarto 
de despejo”, de Carolina Maria de Jesus. A ideia era 
que, a partir da situação de sujeição ao patriarcado das 
mulheres escritoras do século XIX na Europa revelada 
pela personagem de Woolf, e tomando como base os 
relatos autobiográficos de Carolina de Jesus sobre sua 
história de miséria e fome durante a década de 1950 na 
favela de Paraisópolis – SP/SP, os estudantes elaboras-
sem propostas contextualizadas de espaços de trabalho 
para esses corpos-mulheres que tinham em comum o 
gosto pela leitura e o ofício da escrita. Tais propostas se 
pautariam no entendimento das condições de vida e das 
necessidades daquelas mulheres que, no caso de Caro-
lina, foram expressas por ela própria em seu livro-diá-
rio. No primeiro momento do exercício, aos estudantes, 
organizados em duplas, foi solicitado um breve texto 
indicando as ideias de conceito e partido para ambas as 
propostas.   

220 Achei por bem manter a grafia 
utilizada na apresentação do coletivo em 
sua página no Instagram.
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Conseguindo estabelecer ao menos um movimento interdisciplinar 
horizontal, eu e o arquiteto e urbanista Carlos Eduardo Rocha, profes-
sor substituto do componente Representação Digital Técnica I – RDT 
I, compartilhamos o segundo momento do exercício no sentido de 
otimizarmos o tempo e a dedicação dos estudantes diante das muitas 
demandas de seu final de período. Tomando os conceitos e partidos 
desenvolvidos na primeira etapa como fios condutores, as propostas 
foram incentivadas ser construídas de maneira bastante livre, misturan-
do imagens, desenhos, poemas, os experimentos feitos nos programas 
AutoCad e SketchUp para RDT I e o que mais as duplas quisessem 
trazer para praticarem a criatividade através de montagens para suas 
“clientes” literárias. Por fim, um outro texto concluiria o trabalho trazen-
do atravessamentos entre esses movimentos e aqueles realizados pelos 
estudantes no decorrer de todo o componente de Fundamentos de AU 
naquele período, passando também por questões que envolvessem, de 
alguma maneira, a pandemia da Covid-19.

HIstórIa e teorIa 7
Períodos 2020_01 e 2020_03

Na segunda semana de aulas, em ambos os períodos, começamos a 
conversar sobre vários conceitos relacionados à patrimônio cultural e à 
sua preservação a partir das manifestações dos estudantes a dois vídeos 
e um filme que pedi que assistissem: um sobre o rompimento da Barra-
gem da empresa Vale do Rio Doce em Brumadinho/MG e outro sobre 
o projeto Nova Luz, em São Paulo capital, além do filme Narradores de 
Javé. Dois dos temas mais levantados pelos estudantes nas conversações 
que realizamos em aula foram gentrificação e desigualdades extremas 
quanto ao direito de posse e uso do solo urbano e tudo aquilo que os 
envolve, bem como quanto ao tratamento dado aos corpos (humanos 
e não-humanos) quando colocados às margens de seus próprios modos 
de habitar o(s) mundo(s). 

Para a turma de 2020_03, resolvi adaptar mais uma vez o primeiro 
fragmento da Pesquisa de Campo para experimentá-lo como o exer-
cício avaliativo inicial do período focando, nas orientações, questões 
relacionadas a patrimônio cultural. Na imagem original da praça foi 
acrescido um elemento arquitetônico que cumpria uma função nessa 
nova temática, bem como foram modificadas algumas das minhas nar-
rativas para as personagens. 

Da mesma maneira que (re)agi nas visitas aos Jamboards em Fun-
damentos de AU, para essa turma também o fiz, procurando sempre 
perturbar os estudantes com os retornos que dava por WhatsApp.

projeto 7
Período 2020_03

Como explicado anteriormente, só consegui traçar para Projeto 7 
caminhos potentes nessa direção da escuta – minha e estimulando a dos 
estudantes – no período 2020_03. 

Uma boa parte dos estudantes matriculados já havia cursado Histó-
ria e Teoria 7 comigo no período anterior e, por conta disso, estivemos 
mais próximos tanto sob o ponto de vista de uma certa facilidade na 
promoção de tangenciamentos entre os conteúdos de ambos compo-
nentes, quanto no de estabelecimento de relações interpessoais com 
maior confiança e liberdade. 

Na segunda semana de aulas, propus começarmos a pensar o pro-
cesso de projeto de AU direcionado para a preservação do patrimônio 
histórico-cultural a partir do estudo de situações que nos possibilitasse 
praticar diluições do dualismo material/imaterial e teoria/prática. Expe-
rimentamos fazer assim através da abertura de nossos corpos à escuta 
de realidades outras que nos foram apresentadas pelos dossiês de re-
gistro de bens imateriais brasileiros disponibilizados no site do IPHAN, 
o que também ocorreu com os vídeos postados na página do Youtu-
be desse mesmo órgão que complementaram os conhecimentos sobre 
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cada tema trabalhado pelos grupos de estudantes. Estes 
temas foram: (1) Matrizes do Samba no Rio de Janeiro; 
(2) Toque dos Sinos e o Ofício de Sineiro em Minas Ge-
rais; (3) Cachoeira de Iauaretê; (4) Ofício das Baianas de 
Acarajé; (5) Frevo; (6) Roda de Capoeira e Ofícios dos 
Mestres de Capoeira; (7) Pintura Gráfica Wajãpi.

Ainda nessa direção de nos abrirmos a outras rea-
lidades e as tomarmos como perturbações para movi-
mentos inventivos abri alguns encontros, no decorrer 
dos dois primeiros meses de aulas, à presença de diver-
sos convidados que nos contariam suas experiências e 
compartilhariam seus saberes conosco quanto à preser-
vação do patrimônio e outras questões relacionadas às 
suas culturas e/ou especialidades profissionais. Para atin-
gir o intento de direcionamento da nossa atenção para 
problematizações de cunho étnico-raciais e feministas 
no âmbito da abordagem da preservação voltada para 
imaterialidades, foi fundamental o contato com o prof. 
Fábio Velame, coordenador do Etnicidades – grupo de 
estudos étnicos e raciais em arquitetura e urbanismo da 
FAU/UFBA. A partir de suas indicações, foi possível pla-
nejar melhor os temas e a organização de cada uma das 
datas previstas para essas aulas especiais. 

O primeiro encontro ocorreu com a presença de An-
dré Tingui – indígena aldeado do povo Tingui Botó de 
Alagoas, estudante de AU da Universidade Federal da 
Bahia e membro do Etnicidades – e de Thiago Mota 
Cardoso – antropólogo, professor atualmente do depar-
tamento de Antropologia e do Programa de Pós-Gradu-
ação em Antropologia Social da Universidade Federal 
do Amazonas – UFAM221. Os assuntos abordados em 
muito foram disparados pelas experiências de André 
que, mesmo estando em uma universidade que particu-
larmente considero extremamente aberta à diversidade 

(pelo menos em relação às nossas do Sudeste), ainda 
assim encontrou dificuldades em expressar sua cultura 
em atividades realizadas para componentes curriculares 
que cursou.

O segundo encontro contou com três arquitetos e 
urbanistas também vinculados ao Etnicidades: Vilma 
Patrícia S. Silva e Josane dos Santos Oliveira – ambas 
mestrandas do PPG-AU/UFBA, que apresentaram vá-
rios projetos de AU dos quais participaram em terreiros 
de Candomblé baianos – e José Gabriel Costa – que 
expôs seu trabalho final de graduação “Os processos 
de construção coletiva em templos religiosos de matriz 
africana”.

Em relação à preservação com foco nas materiali-
dades, recebemos o arquiteto Silvio Oksman – profes-
sor de AU na Associação Escola da Cidade – SP/SP e 
do curso de arquitetura da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie – SP/SP – para falar sobre o Plano de Con-
servação da Estrutura do Museu de Arte de São Paulo 
– MASP. Ainda nessa direção e fechando essas aulas es-
peciais, estiveram conosco os conservadores-restaurado-
res de bens móveis e integrados Eliana Ursine – mestre 
em conservação e restauração de azulejos e doutoranda 
em AU no PPG-AU-UFBA – e Valtencir Almeida – res-
ponsável pelo acervo móvel do Museu de Arte Murilo 
Mendes – MAMM – da UFJF, localizado em Juiz de 
Fora/MG. 

IV.1. Tecendo e tensionando

De uma maneira geral, percebo que todos os recur-
sos adotados nos três componentes acabaram se apre-

221 O prof. Thiago Mota foi o do-
cente responsável pelo tópico especial Na-
tureza, Cultura e Política que cursei na Fa-
culdade de Filosofia e Ciências Humanas 
da UFBA em 2018.
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sentando mais potentes que o imaginado. As presenças de convidados 
tanto em Fundamentos de AU, quanto em Projeto 7, trouxeram opor-
tunidades incríveis para fazermos experiências nesse lugar da escuta, o 
que pude acompanhar, em relação aos estudantes, pelos Jamboards de 
Fundamentos de AU e por conversas nas aulas de ambos os compo-
nentes. Esses momentos também me perturbaram de diversas maneiras, 
contribuindo não só para problematizações constantes de meus movi-
mentos nessa condição de professora-corpo de escuta, mas também na 
de corpo-político, corpo-arquiteta e urbanista, corpo-cidadã que cons-
cientemente se entende partícipe da formação de tantos outros corpos 
para o(s) mundo(s) do século XXI.

 Duas ações considero não terem sido tão potentes nessas expe-
rimentações didáticas. Uma delas foi aquela desenvolvida em Funda-
mentos de AU em parceria com o componente RDT I. Entendendo 
que os desenhos feitos pelos estudantes nos programas AutoCad e Ske-
tchUp seriam apenas uma parte das montagens que lhes foram solicita-
das desenvolver para os espaços de Carolina de Jesus e das escritoras 
do século XIX, foi bastante impactante o fato de que somente uma 
dupla – formada por uma estudante que não cursou RDT I naquele 
momento – seguiu por esse caminho. Apesar de os trabalhos, no geral 
da turma, terem ficado muito bons enquanto exercícios de pensamento 
e prática dos espaços a partir das contextualizações que fizeram, os es-
tudantes ficaram, no meu entender, ainda bastante presos àquilo que os 
programas ofereciam, o que reduziu as possibilidades que tinham para 
experimentações mais livres e ainda mais criativas. 

Quando coloquei em relação ao que aquela dupla específica de-
senvolveu (trabalho entre as páginas 344-349), pude mais uma vez 
ratificar minhas preocupações, que são também as de tantos outros pro-
fessores, bem como as do sociólogo Richard Sennett (como explicitado 
nas páginas 117 a 120), quanto à substituição, mesmo que parcial, 
de nossos próprios corpos, enquanto capacidades perceptivas, sensí-
veis, intelectivas, enfim, cognitivas e extracognitivas, por tecnologias e 
ferramentas dominando processos de criação e desenvolvimento dos 
trabalhos que fazemos.  

 A outra ação/atividade que não me pareceu impulsionar afeta-
ções relevantes foi o exercício da praça (adequação do primeiro frag-
mento da Pesquisa de Campo) em História e Teoria 7. As diversas pos-
sibilidades que havia imaginado para ele não só em prol da escuta, mas 
dessa também em direções mais marcadamente voltadas para reflexões 
sobre preservação do patrimônio acabou não se mostrando potente, 
pelo menos para aquela turma.   

IV. 2. Reverberações

funDamentos De au

No período 2020_01, especificamente sobre os movimentos que con-
seguimos fazer em relação à escuta, os que mais parecem ter impactado 
os estudantes foram aqueles relacionados aos exercícios avaliativos. 

O primeiro, concernente à adequação do primeiro fragmento da 
Pesquisa de Campo da tese-teia, foi destacado por eles como impactan-
te no sentido de que, ao lerem minhas narrativas sobre as personagens, 
seus entendimentos de mundo enquanto realidades diversas – sob o 
ponto de vista da coletividade e da singularidade – puderam ser ainda 
mais ampliados do que já haviam sido quando elaboraram as suas. O 
que muito me marcou com essa e com a turma seguinte (2020_03) nes-
te exercício – e me auxiliou a entender a situação ocorrida com uma 
professora participante da Pesquisa de Campo (página 209) – foi o fato 
de que os estudantes que já traziam consigo preocupações de cunho 
social mais fortalecidas não se sentiram tão perturbados com minhas 
narrativas quanto aqueles que tomaram suas histórias de certa maneira 
“superficiais” ou “romantizadas”, inclusive no que se refere a relações 
mais efêmeras que criaram entre as personagens e a praça. 

Sobre o último exercício, também ressaltaram terem sentido afeta-
ções alegres ao se depararem com situações muito diversas daquelas 
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que encontravam sobre a profissão de arquiteto e urbanista quando a 
pesquisavam em sites antes do ingresso na universidade. Várias reações 
foram de espanto ao perceberem outras possibilidades de atuação que 
não somente vinculadas à ideia hegemônica de projetos para residên-
cias, para mega edifícios e de design de interiores. E não só isso: perce-
berem o quão são importantes os movimentos corpóreos de participa-
ção ativa e atenta para a compreensão das dinâmicas próprias de cada 
ser vivo envolvido em cada trabalho – ou seja, o que suscitam a escuta e 
o sentir-pensar-agir –, o que potencializa contextualizações e a posterior 
consonância entre propostas desenvolvidas por arquitetos e os usuários. 

No período 2020_03, além dessas questões apontadas para os exer-
cícios avaliativos cujas manifestações dos estudantes foram muito pró-
ximas àquelas da turma anterior – mesmo que o último tenha sido 
diferente para cada turma –, poderem ter tido a oportunidade de ouvi-
rem ex-estudantes falando sobre suas graduações e também as pautas 
levadas pelos coletivos Ca.fo.fo e Abertha foi algo que, segundo suas 
escritas nos Jamboards e nas conversas que realizamos nas aulas, lhes 
impulsionou transformações importantes. No caso da escuta às arqui-
tetas e urbanistas, um estudante chegou a dizer ter visto “uma luz no 
fim do túnel”, expressão que me pareceu elucidar bem o que significou 
essa experiência para a maioria deles ao saberem que pessoas gradua-
das e atuando na profissão também passaram por agonias, medos, inse-
guranças e cansaço, assim como estavam passando naquele momento. 

Sobre o contato com os coletivos, muitos estudantes afirmaram que 
esse momento efetivamente foi para eles experiência no sentido larro-
siano, lhes possibilitando se abrirem para realidades diferentes que lhes 
tiraram de seus lugares de conforto e os colocaram na composição de 
novas correlações de forças e, mesmo, de movimentos inventivos, que 
ficaram explícitos nos exercícios que concluíram o período letivo (o das 
mulheres escritoras do século XIX e de Carolina de Jesus).  

Logo após a última aula desse período, em mensagem por WhatsA-
pp, uma estudante quis se expressar quanto ao método didático-peda-
gógico que construímos: 

Estava aqui enviando meus últimos trabalhos do período e refletindo 
sobre toda essa etapa que estou prestes a concluir... E pensando que 
não poderia terminar esse período sem te agradecer por todas as trocas 
que tivemos! Agradeço muito por toda a atenção, a empatia, o contato. 
Creio que em meio a esse período tão difícil que estamos vivendo, ter 
a oportunidade de ter essa relação proximidade, realmente fez com 
que esse meu primeiro período fosse mais humano, acima de tudo.  E 
ressalto, ainda, o quanto me identifiquei com suas práticas pedagógicas 
adotadas ao longo do curso. A liberdade de poder fazer os registros 
no jamboard da forma que eu me sentisse mais confortável e ter o seu 
feedback semanal com análises e reflexões acerca dos meus registros, 
foi potente demais p mim! Nunca me esquecerei que o meu primeiro 
contato com a Bell Hooks e com a Virgínia Woolf ocorreu graças a 
sua disciplina. Muito obrigada por isso tb! Enfim... espero que um dia 
tenhamos a oportunidade de nos conhecermos pessoalmente. (...)  

HIstórIa e teorIa 7
      

Como dito anteriormente, dos três, esse componente foi aquele em 
que as conversações sobre realidades outras e a escuta a essas realida-
des ficaram mais diluídas no decorrer das aulas. Ainda assim, foi possí-
vel perceber, nas elucubrações nos Jamboards e nas manifestações orais 
durante os encontros síncronos, que os estudantes se sentiram afetados 
e refletiram bastante sobre os acontecimentos com os quais tivemos 
contato, problematizando-os a partir dos sentidos próprios que atribuí-
ram a cada um deles. 

No período 2020_01, os vídeos que abordaram a tragédia em Bru-
madinho-MG e o projeto Nova Luz foram os focos desses movimentos. 
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No período seguinte, os mesmos vídeos compartilharam com o primei-
ro exercício avaliativo – adaptado do primeiro fragmento da Pesquisa 
de Campo – as atenções dos estudantes nessa direção. 

Vale destacar que esses sentidos da escuta não estiveram vincula-
dos somente ao que escolhi e propus levar para as aulas, mas também 
puderam ser construídos pelos estudantes, que sentiram confiança e 
acolhimento ao que expressavam em seus Jamboards: histórias e me-
mórias pessoais; indicações de músicas, livros, filmes, séries, dentre ou-
tros, alguns deles tendo sido levados para as aulas, inclusive; relatos 
construídos por palavras de luta e resistência, principalmente aqueles 
vinculados a movimentos de valorização dos povos ancestrais e origi-
nários, como os africanos e indígenas. Esse “espaço” ficou ainda mais 
evidenciado para mim quando, ao solicitar autorização de uso das ima-
gens de algumas páginas do Jamboard de uma estudante preta, ela 
respondeu por mensagem no WhatsApp: Acho ótimo você trazer esse 
espaço pra gente poder falar nossas questões que são invisibilizadas no 
meio acadêmico.

Projeto 7

 Como mencionado anteriormente, somente com a turma 
2020_01 foi adotado o Jamboard em Projeto 7 e, dessa maneira, não 
pude contar com reflexões escritas dos estudantes de 2020_03 sobre 
suas experiências com aquilo que pudemos construir no decorrer desse 
período. Foram suas manifestações orais durante as aulas síncronas e, 
principalmente, na última, que pude ter uma melhor dimensão sobre 
como foram afetados por nossos movimentos e também lhes dizer o 
quanto eu havia sido. 

Os estudantes muito ressaltaram as percepções, mas, principalmen-
te, as sensações e emoções que emergiram, amparando suas proble-
matizações, do envolvimento com os dossiês e com os vídeos relativos 
aos bens imateriais brasileiros registrados em nível federal. Não menos 
importante se mostrou para eles a escuta aos membros do grupo Etnici-
dades, que abordaram assuntos relacionados não somente à elaboração 
de projetos de AU visando a preservação do patrimônio cultural, mas 
destes relacionados a movimentos de entendimento dos diferentes mo-
dos de habitar e transformar o(s) mundo(s) por grupos sociais que eram 
até mesmo estereotipados por alguns estudantes, como eles mesmos 
puderam externar.  

Em conversa recente por WhatsApp com uma estudante dessa tur-
ma, ela revisitou esse último dia de aula do período e trouxe mais uma 
vez o que disse ter tentado exteriorizar naquela ocasião: 

Só complementando, porque acho que foi um pouco disso que ten-
tei falar naquela última aula de PA 7, porque eu ficava assim: gente, eu 
nunca vi nada desse tipo aqui, eu tô muito feliz por isso tá acontecendo, 
sabe, porque eu tava sentindo muito que era um movimento vindo dos 
alunos, mas que a gente não tava conseguindo chegar nos professores e 
aí cê vem com todas essas ideias e, tipo, tá vindo do outro lado também, 
sabe? Isso foi muito, esqueci a palavra, mas, dá um certo conforto né? 
(...) conforto no sentido de despreocupação, né?”   
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3.2.3. Fios-trilhas dos estudantes na teia

A seguir, são trazidos para compor a tese-teia os “can-
tos222” de alguns estudantes dos componentes curricula-
res Fundamentos de AU, História e Teoria 7 e Projeto 
7 através dos Jamboards e de exercícios avaliativos que 
desenvolveram no decorrer dos dois períodos letivos de 
2020 (2020_01 e 2020_03). 

Ter essas construções na tese-teia significa para mim, 
corpo-pesquisadora-professora-aranha, que os desejos 
que alimentamos não só precisam de atenção e espaço 
como impulsos para vingarem – como ocorreu comi-
go ao fugir deleuze-guattarianamente para o doutorado 
para me ex-por a transformações em muitos sentidos 
–, mas também que é possível que, por reverberações, 
através de ações inventivas, resilientes e de acolhimento 
pautadas nos vigores que emergem desses movimentos 
de impulsões, outros corpos também serão capazes de 
se vigorarem e de se transformarem, de se diferencia-
rem de si mesmos e de se fortalecerem como aqueles 
que problematizam o(s) mundo(s), bem como o que fa-
zem nele/por ele, e como o fazem. 

A dedicação e a vontade da grande maioria dos es-
tudantes em promover (auto)mudanças e incrementos 
em suas formações a partir do momento em que se dei-
xaram afetar por aquilo que estávamos desenvolvendo 
juntos, deixa nítido que ainda é possível construirmos 
potentes possibilidades de ensino-aprendizagem de AU 
desviantes do status quo, quando o “fazer com” molecu-
larmente for conquistando espaços para o “fazer com”223. 

Estar com os estudantes na tese-teia através do que 
fizeram em seus cadernos e trabalhos é reconhecer e, 

ao mesmo tempo, fortalecer e ratificar a cognição inven-
tiva a partir de experiências como possibilidades para 
(auto)produções constantes de nós mesmos, como ca-
minhos224 para, ex-postos a agenciamentos em devir e 
tomando a AU como intercessora nesses processos, nos 
inventarmos e inventarmos o mundo, ou melhor, inven-
tarmos mundos de preferência com menos desigualda-
des, intolerâncias e alienação. 

Por muitas vezes me peguei emocionada com o que 
pude ver e ler nessas e em outras produções dos estu-
dantes, com o que pude deles ouvir. Os sentimentos que 
me atravessaram nesses momentos e continuam a atra-
vessar me fazem acreditar, cada dia mais, que a potência 
do aprender está em processos educativos que prezem 
pelas relações e pela valorização de cada singularidade, 
pelos compartilhamentos de experiências, pelo amparo 
recíproco aos sofrimentos, mas também pelo incentivo 
recíproco a crescimentos constantes225.  

Dentre todos os saberes que pude construir e dentre 
todas as habilidades que pude apurar no decorrer da te-
se-teia, talvez os mais fundamentais tenham sido aqueles 
que emergiram quando eu-multiplicidade, aranha-pro-
fessora-aprendiz, me percebi aprendendo de maneiras 
muito mais potentes e também ensinando com muito 
mais vigor e paixão, porque se misturando à minha teia 
estavam às dos estudantes, pelas quais pude começar 
também a me movimentar. 

De suas teias – dos estudantes – puxei os fios dos 
Jamboards e dos exercícios avaliativos, trazidos na car-
tografia que se segue, para abrir espaços a narrativas, 
contadas por eles próprios, desses que deixaram de ser 
apenas insetos em meu território existencial, mas se com-
punham também aranhas-estudantes. Nessa cartografia 

222 Segundo Larrosa (2017a, p. 
10), cantos entendidos como aquilo no 
que se convertem as experiências quando 
alguém lhes dá formas, como são as narra-
tivas, por exemplo. 

223 Certamente se estivéssemos em 
situação de ensino presencial, esse “fazer 
com” ganharia ainda mais potência se 
contextualizado no sentido ingoldiano da 
educação da atenção (ver página 70), 
em que o aprendiz se põe a observar seus 
mestres (que pode ser qualquer ser vivo) 
para encontrar e ir apurando suas pró-
prias maneiras de ir fazendo as coisas.

224 Tais caminhos não são apresen-
tados aqui para serem considerados úni-
cos, muito menos melhores que quaisquer 
outros que possam nos colocar seguindo 
por essas direções, mas como uma opção, 
uma possibilidade potente. 

225 E vale ressaltar que, com essa 
constatação que se pauta nas minhas im-
pressões, não há a intenção de tirar dos 
métodos tradicionais de ensino bem como 
das práticas docentes em curso seus méri-
tos no incentivo de aprendizagens. Como 
já mencionado anteriormente, qualquer 
estímulo, que pode advir de qualquer ex-
periência, é possibilidade para a constru-
ção de saberes.
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de “cantos”, meu desejo era de que coubessem imagens 
de tudo o que teceram como reconhecimento por sua 
parceria e por tudo o que me possibilitaram crescer e 
amadurecer como professora, arquiteta e urbanista e ci-
dadã, mas não sendo isso possível, escolhi agradecer a 
todos deixando cartografados ao menos seus primeiros 
nomes (ver página 284).



 P
ar

te
 II

I -
 a

çõ
es

 In
ve

nt
Iv

as
  

  
 2

83
 



Amanda
Anna Rafaela

Ant
ônio

Arthur

Augu
sto

Aurel

Bárbar
a

Bernardo

Bianca

Bruna

Br
un

o

Caíck Caio

Camila

Cecília

Debora

Eduar
do

Elaine

Estefa
ni

Euber

Everton

Felipe

Fernanda

Heito
r

Hy
gor

Isabela

Jaqueline

Jhenif
fer

Joel

Julia

Lais

Larissa

Laura

Luca

Lucas

Lia

Gabriel

Gabrie
la

Ana Carolina
Ana Lethícia

André

And
ress

a

An
na

 Lu
isa

Anna Paula

  
  

 2
84

 
 P

ar
te

 II
I -

 a
çõ

es
 In

ve
nt

Iv
as

Cartografia dos 

estudantes



 P
ar

te
 II

I -
 a

çõ
es

 In
ve

nt
Iv

as

Aurel

Fernanda

Jessica

Kelson

Lucca

Luc
iana

Luc
ian

o

Luisa

Luiza

Mara

Marcella

Márcio

Marcos 
Viníciu

s

Maria E
duard

a

Maria E
dwirges

Maria Fernanda

Maria Isabel
Maria Júlia

Maria Laura

Maria Pau
la

Marian
a

Ma
ria

nne

Marina

Mateu
s

Matheu
s

Michele

Moacir

Narcelly

Natali

Natalia
Nicole

Paola

Raissa

Raquel

Sarah

Stéfany

St
ela

Sulamita

Taynara

Thais

Thayna
Thay

ssa

Thia
go

Vanes
sa

Victor

Vitória

Viviane

Ketel
ly

Lais

Laura

Letícia

Luca

Lucas

  
  

 2
85

 



  
  

 2
86

 



  
  

 2
87

 

Cartografia de Jamboards 
e de exerclcios avaliativos

l



  
  

 2
88

 
 P

ar
te

 II
I -

 a
çõ

es
 In

ve
nt

Iv
as

Figura 65.

Volume 2 - página 11 de 20
Volume 2 - página 11 de 20

Figura 66

Volume 2 - página 12 de 20

Figura 67

Volume 2 - página 13 de 20

Volume 2 - página 13 de 20

JAMBOARDS 

Fundamentos de AU 
Périodo 2020_01 – Data: 2020

Mulher preta



 P
ar

te
 II

I -
 a

çõ
es

 In
ve

nt
Iv

as
  

  
 2

89
 

Figura 68

Volume 2 - página 20 de 20
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Figura 69.

Volume 2 - página 15 de 15
Volume 2 - página 15 de 15

JAMBOARD

Homem Branco
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Figura 70.

Volume único - página 1 de 16
Volume único - página 1 de 16

Figura 71

Volume único - página 4 de 16

Volume único - página 4 de 16

Figura 72

Volume único - página 6 de 16

Volume único - página 6 de 16

JAMBOARDS 
 
Périodo 2020_03
Data: 2020/2021

Homem Branco
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Figura 73

Volume único - página 7 de 16
Volume único - página 7 de 16

Figura 74

Volume único - página 10 de 16
Volume único - página 10 de 16
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Figura 75

Volume único - página 13 de 16Volume único - página 13 de 16

Figura 77

Volume único - página 15 de 16

Volume único - página 15 de 16

Figura 76

Volume único - página 14 de 16
Volume único - página 14 de 16
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Figura 78. 

Volume um - página 10 de 20
Volume um - página 10 de 20

Figura 79

Volume um - página 11 de 20
Volume um - página 11 de 20

JAMBOARDS 
 
Mulher Branca
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Figura 80

Volume um - página 12 de 20
Volume um - página 12 de 20

Figura 81

Volume um - página 14 de 20Volume um - página 14 de 20
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Figura 82

Volume um - página 15 de 20
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Figura 85
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Figura 88
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Figura 91. Jamboard - mulher branca
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Figura 93
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Figura 94
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Figura 97.
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Figura 98.
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Figura 100

Volume único - página 17 de 19

Volume único - página 17 de 19

Figura 101

Volume único - página 19, de 19

Volume único - página 19, de 19



 P
ar

te
 II

I -
 a

çõ
es

 In
ve

nt
Iv

as
  

  
 3

05
 

JAMBOARDS 
 
História e Teoria 7

Périodo 2020_01 – Data: 2020

Mulher preta

Figura 102. Jamboard - mulher preta
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Figura 106
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Figura 110

Volume um - página 12 de 14
Volume um - página 12 de 14



 P
ar

te
 II

I -
 a

çõ
es

 In
ve

nt
Iv

as
  

  
 3

13 
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Figura 117. Jamboard
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Figura 119
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Figura 121
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Figura 123.
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EXERCÍCIOS AVALIATIVOS
Fundamentos de AU
Trabalho da praça - adequação do primeiro fragmento da Pesquisa de Campo
Périodo 2020_01 – Data: 2020
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Figura 125

Volume três - página 01 de 14Volume três - página 01 de 14



  
  

 3
28

 
 P

ar
te

 II
I -

 a
çõ

es
 In

ve
nt

Iv
as

Figura 126

Volume três - página 02 de 14
Volume três - página 02 de 14



 P
ar

te
 II

I -
 a

çõ
es

 In
ve

nt
Iv

as
  

  
 3

29
 

Figura 127
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Figura 128
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EXERCÍCIO AVALIATIVO
2020_03 – Data: 2020/2021

Mulher branca

Figura 130.
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Figura 132
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EXERCÍCIO AVALIATIVO
Trabalho final - proposta para a família
2020_01 – Data: 2020

Mulheres brancas

Figura 134. Exercício avaliativo família - mulheres brancas
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Figura 136
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Figura 137
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Figura 138
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EXERCÍCIO AVALIATIVO
Trabalho final - proposta para Carolina de Jesus 
e escritoras do século XIX
2020_03 – Data: 2020/2021

Mulher branca e homem branco
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Figura 141
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EXERCÍCIO AVALIATIVO

Carolina de Jesus e Virgínia Woolf

mulheres brancas
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Figura 144.
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EXERCÍCIO AVALIATIVO

Carolina de Jesus e Virgínia Woolf

mulheres brancas
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Figura 148
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PROPOSTA DE AMBIENTE
             As romancistas do século XIX não possuíam total liberdade no ato de escrita. A produção
literária feminina era vista de forma preconceituosa pela sociedade da época e muitas escritoras
eram reprimidas socialmente. Por isso, muitas vezes os manuscritos eram escondidos pelas
autoras, assim como a própria posição de romancista. Além disso, a ausência de um ambiente
confortável e propício à escrita também era um desafio para as mulheres desse período.
Geralmente as escritoras não tinham privacidade para escrever os manuscritos, que eram
trabalhados na própria sala de estar comum da casa, o que as deixavam sujeitas a todo tipo de
interrupção corriqueira.
              Desse modo, tendo em vista todos esses aspectos sociais vivenciados pelas mulheres,
percebe-se a necessidade que essas romancistas possuíam de ter um ambiente tranquilo para a
produção literária.Por outro lado, por mais que essa necessidade fosse válida e óbvia, percebe-se
que as soluções arquitetônicas devem ser trabalhadas com cautela, visto que as configurações de
uma casa do século XXI, não são as mesmas do século XIX. Nesse sentido, partindo do princípio de
que uma mulher no século XIX não poderia, segundo a mentalidade da época, ter o seu próprio
estúdio ou escritório na casa, é necessário, portanto, que soluções arquitetônicas alternativas
sejam discutidas.
                 Assim sendo, a nossa proposta projetual seria a construção de um “cafofo literário”, que
seria uma espécie de esconderijo, estúdio e ambiente de escrita - utópico e experimental - que
essas literatas do século XIX poderiam ter tido. Esse ambiente seria anexado ao lado do quarto das
escritoras, onde estas poderiam ter o acesso por meio de uma passagem discreta e escondida.
Seria um ambiente só delas. No cafofo teria tudo que essas mulheres sempre sonharam: uma
grande estante de livros, uma mesa de estudos, uma mesa para chá, uma bela poltrona para leitura
e muita privacidade!
 

Um teto todo seu
Virginia Woolf
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EXERCÍCIO AVALIATIVO
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VISTA EXTERNA 
 Proposta de fachada

VISTA INTERNA 
 Proposta de quarto 

Proposta de Planta-baixa

Proposta de "passagem secreta" 

Proposta do "Cafofo literário" 
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Figura 151
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                Contemporaneamente, a pandemia da Covid-19 tem gerado diversos impactos na vida de

milhões de pessoas. O isolamento social, a quarentena e as crises sanitária, social e política, são

algumas das implicações que vem alterando a forma de viver das sociedades ao redor do mundo.

Ao relacionar, hipoteticamente, a situação da pandemia do coronavírus com o contexto social das

mulheres romancistas do século XIX, deve-se levar em consideração, primordialmente, os fatos

culturais e históricos específicos dessa época em questão. 

                   Em primeira análise, percebe-se que diferentemente da atualidade, as mulheres do

século XIX não haviam tanta liberdade fora de suas casas. Ao abordar a vida da romancista Jane

Austen, por exemplo, a autora de Um teto todo seu, Virgínia Wolf diz “Era impossível a uma mulher

andar sozinha. Ela nunca viajou; nunca rodou por Londres num ônibus ou almoçou sozinha num

restaurante”. Desse modo, nota-se que enquanto as mulheres da atualidade tem vivido isoladas

em casa por decorrência da Pandemia,  a mulher do século XiX já vivia confinada - porém por

questões patriarcais. 

                  Nessa perspectiva, torna-se perceptível que o local que essas mulheres ocupavam na

sociedade, o isolamento social motivado por questões patriarcais e a carência de intercâmbios

culturais com a vida “fora de casa”,  influenciaram diretamente na produção literária feminina da

época. Essas questões ficam evidentes quando a Virgínia Woolf faz a seguinte análise: “ De mais a

mais, toda a formação literária que uma mulher recebia no início do século XIX era concentrada na

observação do caráter, na análise da emoção. Sua sensibilidade fora cultivada durante séculos

pelas influências da sala de estar comum. Os sentimentos das pessoas estavam impressos nela; as

relações pessoais estavam sempre diante de seus olhos. Por conseguinte, quando a mulher da

classe média dedicou-se a escrever, naturalmente escreveu romances (...)”. 

                  Desse modo, ao inserir a pandemia da Covid-19 no contexto social da Inglaterra do XIX,

percebe-se que as mulheres romancistas não sofreriam impactos tão alarmantes no cotidiano de

suas vidas. Muito se deve ao fato de que essas mulheres já viviam isoladas do mundo exterior e das

dinâmicas sociais urbanas. A produção literária feminina desse período se fundamentava no que

essas escritoras presenciavam no dia-a-dia de suas residências, visto essas romancistas

desconheciam a experiência prática do mundo agitado e das relações com diferentes tipos de

pessoas. 

 
 

REFLEXÃO 
 
Análise relacionada a Pandemia

Figura 154
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PROPOSTA DE AMBIENTE             A qualidade de vida daqueles que moravam nas favelas na década de 50 era mínima, não

permitindo que os habitantes pensassem tanto em um futuro distante, pois, na maior parte das

vezes, eles mal sabiam se haveria comida na mesa no dia de amanhã. Entretanto, Carolina era

diferente. Sempre pensando nos estudos de seus filhos e não permitindo que eles faltassem de

aula, ela sabia que, principalmente quando adultos, isso faria total diferença na vida deles.

Carolina valorizava o saber e encontrava refúgio nos estudos, o que trouxe a ela consciência

política e social, permitindo que ela escrevesse críticas ao governo e à sociedade em seu diário,

que, posteriormente, se tornou livro.                O livro indica que Carolina residia em uma casa muito simples, até mesmo quanto à

estrutura, e de um único cômodo. No entanto, também no próprio livro, ela manifesta o desejo de

construir um ambiente, aparentemente, separado do cômodo que já existia, já que diz querer fazer

um quartinho. Nesse novo ambiente, ela tinha a intenção de escrever e guardar seus livros. Desse

modo, pensando que ela não teria condições financeiras de construir algo de maior qualidade, o

espaço pensado para ela seria pequeno e feito com as tábuas de madeira que Carolina diz ter

ganhado. O interior seria composto por uma mesa, uma cadeira e uma pequena estante, móveis

usados, encontrados por ela, e/ou de fabricação própria. A iluminação viria da lâmpada pendurada

perto do telhado, revestida de papelão, assim como o restante da cobertura da casa. 
 

Quarto de
despejo
 Carolina Maria de Jesus

Figura 155
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Proposta de quartinho de escrita

Proposta de Planta-baixa

VISTA EXTERNA 
 Proposta de fachadas

Proposta de perspectiva

VISTA INTERNA 
 Proposta de quarto/cozinha
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                Carolina, uma mulher negra, moradora de favela, que vivia na miséria, sem grande histórico
escolar e mãe solteira, era uma pessoa vulnerável a todo tipo de preconceito na década de 60 no
Brasil. Por ser vítima de tanta marginalização, era como se ela não tivesse voz, pois,
aparentemente, nada o que ela relatasse, seria notado por alguém. Carolina, sofria em silêncio,
sendo seus filhos a única motivação para levantar da cama a cada nascer do sol, ou até mesmo
antes do grande astro aparecer. A rotina da autora era árdua, mas, o que parece tão difícil, poderia
ainda piorar em uma condição fictícia que muito tem a ver com a atualidade. Juntando a realidade
de Carolina e um fator hodierno, correlacionando a jornada dessa mulher forte com o contexto
pandêmico atual, poderíamos notar grandes mudanças em sua vida, sendo as principais, a relação
de Carolina com sua casa e a exposição da mulher ao vírus por causa de seu trabalho.                  É viável analisar, primeiramente, como Carolina se sentiria, agora tendo que passar mais
tempo em sua casa. Em seu diário, a autora já relatava o desconforto que sentia ao chegar no local
em que residia. Para ela, não havia forma de dizer que chegara em casa. “Casa é casa. Barracão é
barracão.” Já relatando preferir ficar em sua residência lendo a conversar nas esquinas, com a
covid-19, Carolina teria que se acostumar ainda mais com seu lar, mesmo tudo indicando que ela
não teria muitas condições de respeitar o isolamento por completo. Outra questão é que a autora
teria que se ocupar mais com os cuidados dos três filhos, que parariam de frequentar a escola, o
que poderia acarretar na diminuição do seu tempo livre para ler e escrever.              Cabe ressaltar, ainda, o risco que Carolina enfrentaria para ter o que comer e sustentar os
filhos. Mesmo com a pandemia, ela, certamente, não pararia de trabalhar, já que tinha como
prioridade levar comida a mesa para seus meninos. No livro, ela diz que procura, pelo menos, dar
uma refeição digna aos filhos, já que não podia oferecer a eles um lugar decente para residir.
Saindo pelas ruas para catar recicláveis e tendo contato com lixo vindo de todo canto, Carolina
seria muito exposta à contaminação, mas, provavelmente, também não teria outra escolha para
conseguir seu dinheiro. 
                Portanto, ao relacionar a vida da escritora de “Quarto de Despejo”, ao contexto pandêmico
que vivemos hoje, percebemos como Carolina teria que se reinventar para sobreviver. Em meio a
isso, grandes seriam a alteração de seus sentimentos e sua perspectiva de futuro. Como pessoa
crítica que era, provavelmente, ela traria boas análises e percepções aos seus diários, mesmo que
predominassem os relatos de uma rotina ainda mais complicada. É difícil pensar que a história
fictícia pensada para Carolina, é a realidade de alguns hoje, que ainda sofrem com o mesmo
descaso social e político dos anos 60. 

 
 

REFLEXÃO 
 
Análise relacionada a Pandemia
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CONCEITOS E REFLEXÕES 
Tentei trazer uma perspectiva de uma cidade pequena, que muitas vezes

           
possui como único espaço de recreação a única praça existente. É comum que

             
esses espaços não sejam ideais do ponto de vista técnico, o que impede que seja

               
um espaço seguro e inclusivo para os moradores. Porém, através dos hábitos,

            
conseguem criar um vínculo com o espaço e dar usos de acordo com a necessidade

               
e o que o espaço permite. 

De tempos em tempos, esses espaços são modificados por algum motivo e

            
muitas vezes possuem motivações políticas e certos grupos saem beneficiados com

           
essas alterações. Tentei trazer essa representação com a dona do hotel, que possui

             
influência na cidade e quer que o entorno fosse valorizado para receber mais

             
hóspedes. Trata-se de uma atitude totalmente voltada para benefício próprio e que

            
não leva em consideração as pessoas que usam aquele espaço, inclusive coloco

            
como apoiador o dono da padaria, que não usa o espaço e não dá a mínima para a

                  
cidade, porém vê que pode se beneficiar com o projeto da nova praça. Coloquei a visão de uma pessoa que frequentava a praça nas madrugadas. A

             
estudante usava o espaço para se reunir com os amigos na praça até tarde, fazendo

               
uso de álcool e cigarro. É a personificação de muitos grupos de jovens que no seu

                
tempo livre gostam de passar o tempo livre socializando nos espaços que são

             
permitidos nas cidades, não fazem mal a ninguém, mas algumas pessoas se sentem

             
incomodadas com seus hábitos. 

Os amigos do food trucks representam os pequenos comerciantes que tentam

           
diálogo com a prefeitura para que haja inclusão de sua demanda, pois o ponto

              
improvisado que usavam foi perdido, mas não conseguem já que não são grandes

             
comerciantes, não geram tanto retorno quanto os outros. 

O lavador de carros e o aposentado representam aquelas pessoas que se

            
acostumam com a perda, não criticam, não se revoltam, guardam consigo apenas as

             
memórias de tempos bons, das sensações boas, não se apegam ao que já passou,

              
tentam seguir em frente. 

Com o neto de Dona Melita, através do pedaço de árvore, tentei representar a

              
apropriação de coisas que, no primeiro momento, parecem sem importância, mas

           

Figura 160

 página 09 de 13 página 09 de 13

  
  

 3
50

 
 P

ar
te

 II
I -

 a
çõ

es
 In

ve
nt

Iv
as

História e Teoria 7

2020_03 – Data: 2020/2021

Trabalho da praça - Adequação do primeiro fragmento
da Pesquisa de Campo

Homem branco



 P
ar

te
 II

I -
 a

çõ
es

 In
ve

nt
Iv

as

que possuem valor para quem usa, podendo ser classificado como seu patrimônio
            individual. 

A professora de inglês que vem de outra cidade representa a pessoa que veio
              de um lugar com outras dinâmicas de espaço público, tem contato com as memórias

              de outras pessoas e tem o entendimento do lugar através das histórias que ouve. 
O arquiteto representa a força de resistência em meio a isso tudo, percebe o

              motivo das forças que querem a alteração da praça e tenta reverter a situação, para
               que aquele ambiente de pertencimento e identidade dos moradores não se perca. 
Traçando um paralelo com o vídeo sobre o projeto Nova Luz, o bairro da Luz

               enfrenta um processo de remodelagem urbana com interesses que não incluem as
            pessoas que usam o espaço, há um desrespeito com a dinâmica existente e os
              edifícios antigos. Apesar de grupos isolados se juntarem tentando reivindicar seus
           direitos, a força de resistência ganha maior amplitude quando há a união dos vários
              interesses. 

Além dos agentes de resistência, na minha perspectiva criada e na
           perspectiva da professora, há os indivíduos que não veem problemas com as
            interferências e as consideram positivas. Na minha visão e entendimento,

          principalmente na minha cidade, algumas pessoas se sentem desassistidas pelas
          políticas públicas e qualquer ação que toque nos espaços que ela tem contato é

              considerado positivo. 

Além do espaço material, esses espaços perdem a imaterialidade composta
          por hábitos que os usuários tinham no espaço. A capoeira, no contexto da

             professora, se perde por não ter sido levado em consideração, assim como o hábito
              da estudante com seus amigos de ficarem no chafariz observando o céu. 

No papel do arquiteto, o meu contexto traz o jovem esperançoso, cheio de
             boas intenções, mas o pouco tato com as questões que envolvem o diálogo com os

               usuários, o leva ao erro com proposições aprendidas em sala de aula e que não
               comunicam com a realidade. O da professora traz o quase aposentado, mostra os

             desafios da profissão e as frustrações acumuladas que aos poucos nos conduzem à
             desistência e a aderir ao mais fácil, como sentar em uma mesa e inserir blocos

               prontos. 

Figura 161
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Com o que foi visto até então, ao pensar na profissão de Arquitetura e
              

Urbanismo, o que mais abriu a minha mente foi a ideia de que sempre estamos
               

trabalhando com pré-existências, sendo que qualquer escolha feita irá interferir na
           

dinâmica do presente,  nas memórias e no sentimento de pertencimento. 

Dada a complexidade da profissão, a tentativa de acertar nas nossas
           

decisões pode ser equivocada e tais equívocos podem comprometer a vida das
            

pessoas, seja nos seus hábitos, seja com questões psicológicas. 

Na tentativa de não cometer um erro, é interiorizada a importância de nos
             

colocar no lugar dos outros para compreendermos as pessoas. Posteriormente são
           

lançadas ideias nos projetos, no caso da praça, uma área verde urbana, que cumpra
              

as funções estética, paisagística, recreativa, educativa e psicológica. 

Com isso em mente, há a visita ao espaço, talvez aconteça diálogos com as
              

pessoas e em seguida sentamos em frente ao computador, abrimos os programas e
             

nos atentamos às questões técnicas e funcionais e uma ou outra coisa que nos
              

chamou atenção com o possível diálogo com os usuários. Assim é criado um espaço
              

totalmente intervencionista e sem participação social. 

As inserções de nichos, como a pista de skate, a academia, árvores e
             

arbustos tendem a ser colocados seguindo uma tendência ou para cumprir as
            

funções pré-estabelecidas. A grade do chafariz, como no exemplo da professora, é
            

colocada para limitar os usos "indevidos", já que o chafariz é apenas para fins
              

estéticos. 

Finalizamos com bonitas renderizações e inserimos escalas humanas com
         

características que estão longe de ser daquelas pessoas que vão usar o lugar e
              

apresentamos o conceito poético que pensamos. 

Tudo isso me faz refletir que um projeto como esse poderia ter sido feito por
               

mim. Na minha trajetória, falas de que é necessário se colocar no lugar dos outros
               

foi comum, sendo isso uma maneira problemática de análise, pois não conseguimos
            

entender as dinâmicas existentes, as necessidades, os modos de viver e saber. 

Entretanto, o exercício de empatia, que nos é motivado a fazer para o
             

entendimento espacial e pessoal, é visto como algo que não é interessante, porém
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Tonho 

Ocupação: Vendedor de picolés e balões 

Nº personagem escolhido: 11 (Conjunto B) 

Descrição e história: O Tonho tem 54 anos, já está cansado, sempre trabalhou muito, 

anda um pouco triste, então evita conversar muito com os clientes, apenas oferece os seus 

produtos a quem passa por perto. Era muito comunicativo e brincalhão. Ele trabalhava em 

uma praça vizinha, próxima a uma igreja, que tinha sempre eventos por ali, mas com o 

aumento do movimento nesta praça, optou por mudar para ela a uns 4 anos, nas sextas e 

sábados, costuma ficar por ali, próximo as mesas de jogos, mas circula por toda a praça 

algumas vezes durante o dia. Vai apenas alguns dias, nos outros anda pelas ruas da cidade, 

ou por outras praças. 

  

  

RELAÇÃO DOS CONTEXTOS 

A leitura de outros contextos induz a pensar na variedade de relações que podem ser 

criadas com o espaço, como cada pensamento e vivência influem na suposição de algumas 

impressões, como eu trouxe aspectos recorrentes e próximos a coisas que já vi ou vivi e como 

os apresentados pela Mônica trazem uma profundidade maior e proximidade com os temas 

tratados na aula, que eu pensava ser difícil ou mesmo impossível de relacionar. 

A cada momento na leitura fui impactada com as relações que mudanças causam às 

pessoas, e como eu havia pensado em uma melhoria pela questão estética, que no caso não 

seria o ideal para os seus verdadeiros usuários. Apesar de parecer um lugar bonito e bem 

cuidado eu não imaginei todas as relações que poderiam estar como plano de fundo de 

modificações recentes. Ficou evidente que melhorias nem sempre são algo bom, tudo 

depende do referencial. 

Algo que rapidamente me chamou atenção foi a referência à Miranda e Sancho como 

“patrimônio histórico do bairro”, pois eles eram queridos por muitos e com isso foi associado 

valor a eles, que sendo então dignos de preservação, um patrimônio imaterial, com certeza 

farão muita falta aos moradores e fregueses da região caso as modificações na praça os 

impeça de continuar com o trabalho. 

 As diferentes histórias criadas para o Arquiteto e Urbanista quase me fizeram pensar 

em uma mesma pessoa em diferentes fases da vida. Com a leitura percebi que a intenção, o 

cuidado, a preocupação não tem tamanha importância caso não sejam aplicadas e 

embasadas em algo palpável, que seria, como no exemplo da praça, a necessidade de 

conversar com os moradores e verificar as verdadeiras relações e opiniões sobre o local, do 

qual os frequentadores são os principais donos e receberam a maior influência de qualquer 

mudança. Fica evidente que o melhor de cada lugar não necessariamente será algo bom para 

um outro determinado local. 

essa problematização só surge na segunda metade do curso de graduação, ou seja,
             

passaram-se 2 a 3 anos e nesse período as análises e propostas foram pautadas
              

nos eu’s futuros profissionais de arquitetura que não interagem com o espaço, nem
             

com as pessoas. 

Isso me faz pensar sobre o aprendizado que nos é passado e o quanto isso
               

pode refletir na nossa insatisfação como estudantes e futuros profissionais. Em um
            

artigo do Archdaily, “Arquitetura: "Por que estamos tão insatisfeitos com a
           

profissão?"”, além de outros motivos, é colocado como motivador as lacunas na
            

educação e a forma que saímos despreparados depois de pegar o diploma. 

Levando em consideração a importância dos espaços, principalmente no fator          

psicológico como o bem-estar, a maneira que é conduzido o nosso ensino às vezes
              

nos leva ao erro de pensar que um lugar precisa de intervenções por estar
              

degradado, “velho”, com patologias e questões importantes como memória e
          

pertencimento são negligenciadas. 

Se lidamos com pessoas e com culturas distintas, e a própria forma de lidar
              

não está correta, a insatisfação não afeta somente nós como profissionais, mas
            

também essas pessoas. 

Em uma parte sensível da nossa profissão, entendemos que trabalhamos com
           

sonhos, mas se entendermos sonhos apenas como utopias pautadas em técnicas,
           

estaremos não só comprometendo o passado como também o futuro e a frase
             

“ajudar as pessoas”, presente nas falas da maioria de nós quando foi perguntado o
              

porquê de escolher Arquitetura e Urbanismo, caí em contradição com o que
            

fazemos. 

Na música “Estranho Fetiche” do Humberto Gessinger há um trecho que
           

resume bem minhas frustrações com tudo isso: “...mas o sonho de mudar o mundo
              

às vezes muda o sonhador”. 
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 Correlacionando as matérias já estudadas, me recordo do vídeo “Habitar um mundo 

múltiplo e heterogêneo", já que um dos aspectos tratados é a diversidade, que não teria sido 

considerada na praça, já que os diferentes espaço já utilizados pela população foram 

modificados, não respeitando as apropriações já existentes ali, como a roda de capoeira que 

perdeu o espaço que era tão propício para sua realização. Relembro também do vídeo que 

trazia a retirada de muitas edificações (Projeto Nova Luz), o que prejudicaria inúmeras 

pessoas pelo benefício de uma população restrita, já relacionando à praça, as modificações 

prejudicaram o trabalho de alguns, o dia a dia de muitos, a segurança de outros, e até mesmo 

a moradia de algum, e todos os prejuízos foram em benefício único de um prefeito que estaria 

trazendo melhorias para um local e assim a possibilidade de uma valorização a possível 

reeleição, mas que nem utiliza do espaço, e poucos que gostaram das modificações. 

 Correlacionado ao filme “Narradores de Javé”, até apresentado como contexto de um 

dos personagens, seria como um novo episódio do mesmo acontecimento, já que a colocação 

dos tapumes, que esperavam trazer algo melhor para o local, acabou por ser como a 

barragem que destruiu muitos dos espaços e costumes de muitos dos frequentadores.  

 A praça era um patrimônio para muitos dos que a usufruiam, apenas não era assim 

considerada por muitos.  As modificações inesperadas não criaram a possibilidade da 

população reivindicar por manutenções ou pela não instalação de alguns determinados 

canteiros e outros elementos, entretanto ali já era um patrimônio por ser uma memória 

consolidada, como referido por Marcos Olender em um podcast apresentado na disciplina. 

 Dentre os contextos lidos me lembro da referência do Joaquim se referindo ao painel 

de azulejos. Ali seria um exemplo de bem material, pois era para ele como um cofre, uma 

casa, uma representatividade de segurança, e que carregava muito valor. O banco também 

seria um patrimônio para ele, pois era o que lhe permitia conforto, era a sua cama e a praça 

sua moradia, da qual foi como se despejado depois das alterações impostas pelo novo projeto 

da prefeitura. 

 É relevante na minha análise também a individualidade, que o que para um é bom 

pode não ser para nenhuma outra pessoa. Isso é o que aparentemente ocorre com o Sr. 

Frota, o único que fica satisfeito com as mudanças e até mesmo já garante o voto ao prefeito, 

sendo cercado por uma maioria que se vê prejudicado seja pelo seu negócio (hospedagem, 

comerciantes), pela segurança (iluminação inadequada), pela ausência de um elemento 

específico (caixa de areia e cama elástica) e também muitas apropriações que foram retiradas 

dos usuários da praça. 

 Pensando na atuação do arquiteto e urbanista me baseio na importância de saber 

identificar os verdadeiros usos e relações de qualquer espaço, pois apenas conhecendo um 

espaço por dentro, utilizando da sua verdadeira valorização, do seu significado e de cada 

aspecto/ elemento integrante é possível propor alterações que prezam pelo benefício de seus 

usuários e não apenas pela estética ou pela execução de uma tarefa imposta por qualquer 

outra pessoa. 

A análise do contexto do Tito também me chama atenção, pois aparentemente ele 

seria um profissional excepcional, que se importa com o “bem da sociedade”, entretanto a 

estabilidade do cargo ocupado, ou mesmo diferentes vivências no decorrer da carreira o 

tornaram o profissional que ao invés de trazer benefícios para população, acaba por lhes criar 

9 
 

problemas. A importância da pesquisa e do contato com os usuários ficou restrito a uma 

empresa terceirizada e tendo sido realizado em apenas um dia, o que restringe 

consideravelmente o público da praça, pois o ideal teria sido realizar entrevistas em diferentes 

dias e horários a fim de ter a máxima coleta de dados possível, já que mesmo a exclusão 

apenas de um período, como o noturno seria impossível conhecer as demandas da Ana, que 

passa por ali todos os dias, sendo uma usuária frequente do espaço e muito prejudicada. 

Considero ainda mais importante a relação com o patrimônio e a aparente inexistente 

limitação para ele, pois tudo pode ser patrimônio, e ao mesmo tempo que algo é patrimônio 

para alguém, não necessariamente ele será para outra pessoa.  

E finalizo minha reflexão retomando um assunto inserido em uma das primeiras aulas 

da disciplina de História e Teoria VII, devemos aprender a reconhecer o outro no lugar do 

outro. Será impossível projetar acreditando que o que penso/ gosto será sempre o melhor, 

pois cada situação, cada público demanda uma solução específica. O estudo do projeto, da 

área, da população usuária e de inúmeros outros aspectos é essencial para garantir o mínimo 

de impacto que possa prejudicar a vida de outras pessoas. 
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Personagem:  Miranda e Sancho 

 

 

Ocupação: Padeira e ajudante de padeiro 

Personagem escolhida:  Conjunto A - n° 1 e 

conjunto B - n° 8 

Descrição e história: Miranda, de 35 anos, é uma
         

das pessoas que possuem uma relação
      

extremamente distante com a pracinha. Devido a
       

sua jornada de trabalho extensa e cansativa,
       

passa de madrugada, às 4hs, pelo local e bem
         

rápido em direção a padaria, e quando volta só
         

quer saber da sua cama. Se sente bem acuada
         

em passar sozinha ali devido ao extenso vazio
        

durante a noite, por isso Sancho, o ajudante de
         

padeiro de 20 anos, que nas suas folgas vai se
          

divertir na pista de skate, sempre a acompanha,
        

mesmo garantindo a ela que a região é bem
         

segura. 

 

Personagem:  Sr. Frota 

 

Ocupação: Aposentado 

Personagem escolhida:  Conjunto B - n° 3 

Descrição e história: Sr. Frota de 70 anos se
         

mudou para o bairro depois da sua aposentadoria,
        

viúvo com um filho criado e independente, só
        

queria um lugar tranquilo para aproveitar essa
       

nova fase. Galanteador, combina todos os dias de
        

ir jogar xadrez na pracinha no horário que Dona
         

Melita costuma ir com seu netinho na pracinha,
        

para poder conversar e trocar várias ideias com
        

essa mulher sensacional e sábia, como diz ele. 

3. Texto 
 

O mundo são processos, o mundo é multiplicidade, heterogeneidade e

          diversidade. Certamente esse foi o assunto mais marcante no estudo desse

           primeiro módulo, entender e abrir a mente para esse conceito é essencial

            para conseguir compreender os demais. Essa atividade foi o exemplo disso,

           na qual os contextos para as personagens tiveram focos e escritas tão

            distintas, mas que de alguma forma se entrelaçam demonstrando a

          complexidade de tudo isso que estamos falando desde dezembro do ano
           passado, mas mesmo assim não ter comparação de “nossa era esse tipo de

             abordagem?”, “errei tudo”, etc. Foi difícil ter essa visão das coisas, tanto que
             no meu jamboard cheguei a falar que tinha compreendido o filme de Javé

             erroneamente, mas não chega a ser o caso. Veja bem, eu tenho histórias, memórias, valores que moldam minha

          identidade, a Mônica tem outras, não há como esperar que tenhamos as

            mesmas sensações, percepções e emoções. Quando eu estava escrevendo

         os contextos utilizei de um modo de escrita similar ao que o jogo The Sims

               adota para descrever suas personagens, cresci jogando as várias versões

          dele e até hoje, pego de vez em quando para me distrair. Assim sendo,

              instintivamente, fui digitando seguindo essa ideia, fazendo uma ligação com a
           praça mais superficial e interligando algumas das personagens. 

 

 
Fotos do meu objeto biográfico, mas que, certamente, atinge diversas pessoas da minha geração (essa foi a primeira versão que adquiri e mesmo que hoje em dia 
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seja e eu tenha o formato digital, tenho um apreço por essa versão física.)  

 

O contexto do arquiteto Tito redigindo pela Mônica trouxe uma visão           

de um arquiteto que teve seu lado sensível reprimido pela prefeitura, o            
conhecimento de que “qualquer interferência, por menor que seja, precisa ser           

muito cuidadosa e respeitosa”. Como já dito em sala, ela já trabalhou em             

consonância com diversas prefeituras das cidades vizinhas a Juiz de Fora e            
viveu esse contexto. Agora, eu que sou uma aluna do 7° período da             

faculdade de Arquitetura e Urbanismo, admito um contexto mais positivo,          
onde o arquiteto sonha que será possível aplicar tudo aquilo que aprendeu            

até então, que poderá escutar a quem mais afeta ao revitalizar um lugar, a              

população, afinal lugar não é formado só por coisas tangíveis, mas também,            
pelo intangível. Ou seja, é necessário levar em consideração as histórias,           

memórias, dinâmicas, o cotidiano dali, quem leva seus filhos e netos para            
brincarem, quem administra o seu sonho de ser proprietária de um hotel em             

frente, quem transita durante a noite, quem vende seus balões e picolés ali,             

as relações interpessoais, como Sr. Frota de flerte com Dona Melitta, enfim            
entender, ao máximo, o que é importante coletivamente e individualmente.  

Assim como a Ana da Mônica, nós duas somos estudantes de           
arquitetura e urbanismo que ainda estamos vivendo os contextos dos livros e            

aulas. Arquiteto como ser sensível, para assim poder compreender um          

pouquinho mais da complexidade do mundo, a diversidade de culturas,          
identidades, afinal, quando se trata de preservação, revitalização e         

restauração de bens materiais (móveis, imóveis, móveis integrados),        
imateriais e naturais, tomamos um lugar de julgar aquilo que deve ou não ser              

perpetuado, sendo que na maioria das vezes nem tínhamos sequer escutado           

sobre tal. 
"Discutir o patrimônio é uma possibilidade de se restabelecer o diálogo           

presente-passado-futuro", as ações de atualização, de ressignificação       
levantadas acerca de um possível ou de um patrimônio histórico-cultural          

surgem no presente, que serão respondidas pelas histórias do passado, para           

a fim preservar para o futuro, mas, principalmente, para o tempo vigente.            
Entretanto, a “história é múltipla, não única e não objetiva, local, e não global,              

irrepetível e não linear no espaço-tempo e, sim, recheada por interrupções”,           

mas como Marc Bloch já dizia, história está relacionada à memória, que é
             uma coisa viva no presente, por isso a necessidade de se atentar para a
              população, a justiça social, ao bem estar social, as práticas sociais, entre

            outros, até porque “patrimônio é memória consolidada” e são noções que
           perpassam a ideia de pertencimento coletivo e individual. Por fim, a(o) arquiteta(o) e urbanista, necessita de sua consciência

          crítica bem apurada uma vez que, independentemente, de qual for a área de
             atuação, trabalhará com a sociedade, e deve sempre priorizar “ser aberto

           para o mundo, ser corpo de escuta para o que o outro considera importante",
              para assim pôr em prática o respeito e cuidado.   
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Hey, você!
Já parou pra pensar qual a sua contribuição?

O que faz pelas pessoas que vivem ao seu redor, pela sua cidade?
Qual a sua habilidade?

Tenho certeza que dentro de você pulsa alguma vontade, um querer 
em fazer diferente, ir além da margem...

Há tempos já deram a letra, que há três tipos de gente:
as que imaginam o que acontece

as que não sabem o que acontece
e as que fazem acontecer.

Você pode escrever pra sua história um melhor roteiro,
recolher ideias do seu pensamento canteiro

acreditar no seu potencial é um começo
foque num ideal pra não ter retrocesso.

Quer saber do futuro? Mas o que tem feito no presente?
Querer mudar o mundo, tem que começar primeiro na gente.

Então vai, se movimenta
obstáculos são postos em nossa vida para que a gente os vença!

Sagacidade é saber lapidar o que tem na mão, é uma questão de 
essência!

E no quesito sobrevivência: gueto, favela, periferia sempre teve o 
maior grau

de competência!
Peraí! Tá ouvindo esse som?

Se liga! É o beat do seu coração, essa batida orgânica que te dá 

direção
então confie nela, acredite no seu dom!

Uma vez me disseram que a comodidade é a degradação do homem.
Logo, ficar parado não fará com que o jogo vire, nem matará sua 

fome
e não é preciso planejar algo grandioso pra fazer a diferença

Acredite, a sua pequena parte é mais importante do que você pensa.

E pras minas, monas que vivem a se auto-sabotar
que acreditam ser impossível sua história protagonizar

e digo isso por experiência própria
sempre há pelo que lutar!

Busque a sua fonte de resistência,
use sua criatividade, estabeleça metas, prioridades

saia da zona de conforto e vá pra zona de confronto
perceba: você é a única responsável por sua felicidade!

E não deposite no outro sua projeção de liberdade
sei que é difícil ter coragem, mas você dá conta

entenda, mulher já nasce pronta!
E quando menos perceber,

terão outras inspiradas em você.
Pense grande!

Mel Duarte – Pense Grande

PONTAS SOLTAS
movimentos de não conclusão
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Enquanto processo que possibilita e dispara trans-
formações, (re)criações, (re)pensares e (re)invenções de 
um corpo-professora-pesquisadora-aprendiz-aranha que, 
disposto, se coloca ex-posto, se deixando afetar e afetan-
do o(s) mundo(s)226, o desenvolvimento desta tese-teia 
está sendo bastante perturbador, mas, ao mesmo tempo, 
muito instigante.

Sentir-pensar-agir para se fazer algo não é o mesmo 
que sentir-pensar-agir para se aprender a fazer algo. A 
tese tenta mostrar isto. Trata-se de situações bastante di-
versas se tomadas sob o ponto de vista, respectivamente, 
de fim e de meio. No primeiro caso, geralmente há um 
objetivo previamente determinado que corresponde a 
um fim para aquilo que se faz, pressupondo movimen-
tos geralmente ativos para que esse se realize. 

Em outra direção está o aprender como um momen-
to anterior a esse fazer propriamente dito: ele se cons-
tituiria ato(s) cognitivo(s) que reúne(m) corpo, mente e 
meio em acoplamento, intentando o refinamento de ca-
pacidades e habilidades que possa viabilizar incremen-
tos de qualidade, perspicácia e expertise àquilo que se 
faz. O tempo aqui necessita lentidão; a multiplicidade 
emerge como infinitas realidades tomadas em sua hete-
rogeneidade e singularidades; a atenção consciente per-
mite errâncias; os movimentos se constituem ativos, mas 
também no âmbito de passividades; os conhecimentos 
tácitos, as emoções e a intuição (corpo vibrátil, sensa-
ções) são imprescindíveis junto à percepção; a poiesis 
tem espaço e voz; se aprende com e não somente como; 
as idas e vindas acompanham acertos e erros sem jul-
gamentos ou cobranças; as invenções – enquanto pro-
blematizações, tensionamentos – abrem caminho para 
que novas correlações de força (novas perguntas, novas 
críticas, novas posturas, novos sentir-pensar-agir) possam 

ocorrer constantemente e, com elas, as fugas e o estabe-
lecimento de novos territórios existenciais. 

Nesse contexto, entendi que “aprender fazendo” – 
e nisso se constitui metodologicamente a tese com sua 
pesquisa-intervenção – emerge com muita potência se 
considerado como processo, como um entre (aberto, 
permeável) marcado por imprevisibilidades que vão lhe 
provocando mudanças a partir dos agenciamentos em 
devir e dos sentidos que vão sendo construídos e atribu-
ídos num tempo (enquanto duração bergsoniana) dedi-
cado (e não somente direcionado) a aprenderes. Não é a 
intenção que possibilita aos corpos aprenderes incorpo-
rados, mas sim quaisquer situações – que ocorram tan-
to no nível macro, mas, principalmente, no microfísico 
do(s) mundo(s) – que sejam capazes de afetá-los sensi-
velmente, lhes perturbando, lhes tirando de seus lugares 
de conforto, lhes provocando rupturas cognitivas seja 
por alegrias (prazeres), seja por tristezas (sofrimentos). 

Como disse quando do apontamento dos objetivos 
da tese (ver página 48), comecei a me dar conta des-
sas questões quando me percebi tendo que fazer uma 
tese, mas sem saber como fazê-la, sem conseguir encon-
trar caminhos que me possibilitassem fazê-la, apesar de 
já ter passado por um mestrado acadêmico e exercer 
a profissão docente há anos. Não se tratava apenas da 
materialização de reflexões a partir de uma ou mais hi-
póteses previamente traçadas, mas da atenção ao meu 
próprio corpo naquilo em que ele sentia e expressava 
ao experimentar o tema escolhido, tanto que entendo 
tais hipóteses diluídas no decorrer da tese – em seções 
chamadas Tensionamentos –, pois emergidas durante o 
processo de seu desenvolvimento. 

Acompanhada por um número de interlocutores-in-

226 Mundo(s) que também se trans-
forma(m), é(são) (re)criado(s), (re)pensa-
do(s) e (re)inventado(s).
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setos que se ampliava e se imbricava aos poucos nos 
fios, foi fundamental que a tecitura dessa tese-teia tenha 
tido como disparadoras minhas próprias experiências 
pregressas amparando as experiências que estavam 
ocorrendo, porque elas me fizeram sentir e me expres-
sar com mais desenvoltura, trazendo e potencializando 
sentidos que poucas vezes haviam sido notados – tanto 
na dimensão das materialidades quanto na das forças – 
em outros momentos quando as experiências de outros 
corpos estavam sendo por mim mais valorizadas do que 
as que havia feito. 

A partir de paulatinas imersões “nas linguagens” que 
as pesquisas e estudos proporcionaram, me foi possível 
não só me perceber mais perto do que imaginava serem 
autonomia e emancipação em movimentos (re)agindo a 
pulsos desejantes, mas também acompanhar as transfor-
mações pelas quais estava passando meu corpo. Enfim, 
efetiva e timidamente, “viver” conscientemente esse pro-
cesso de aprender a aprender fez emergir o entendimen-
to para algo que ainda considero bastante complexo: 
assumir, sempre que nos for possível desviar do status 
quo, a nossa produção enquanto subjetividade(s) a par-
tir das experiências que fazemos e que nos permitimos 
fazer. E a tese, guiada pelo tema “ensino da AU nas gra-
duações”, traz em sua pergunta-argumento (ver página 
46) uma referência direta à essa produção de subje-
tividades: “como têm sido os movimentos do aprender 
e do transformar-se dos corpos-estudantes e dos corpos-
-professores a partir das experiências que fazem?”.

Tal argumento direciona cuidado para os dois prin-
cipais partícipes dos movimentos de ensino-aprendiza-
gem: professores e estudantes. Ao mesmo tempo em 
que o desenvolvimento da tese procura diluir certas hie-
rarquias tradicionais que os separam em entes indepen-

dentes, ainda que sendo companheiros e colaboradores 
de mesmos processos cognitivos de afetações e transfor-
mações no espaço-tempo, procura também reforçar seus 
papeis basilares enquanto professores227 e estudantes228 
tomados sob a perspectiva de que tanto ensino quanto 
aprendizagem são importantes nessa relação e prescin-
dem de exercícios para ocorrerem de modo a possibili-
tar, para ambos, experiências no educar.  

Os corpos-estudantes de AU estão aqui considerados 
como aqueles que precisam de condições de formação 
para, em algum momento, atuarem como corpos-arqui-
tetos e urbanistas em cidades e territórios do século XXI 
de um mundo hegemonicamente neoliberal, de capita-
lismo improdutivo229, assolado por desigualdades, vio-
lências, injustiças e escassez de recursos naturais básicos 
(como gêneros alimentícios e água), esses aliados a des-
truições de traços de identificação e pertencimento de 
diversos grupos sociais, bem como do meio ambiente. 

Mas que formação seria essa? Como eu, mulher bran-
ca arquiteta e urbanista, ou melhor, mulher branca ar-
quiteta e urbanista-professora de AU, estaria contribuin-
do para a construção “dessa” formação (no singular?)? 
Como isso pode se dar se nem mesmo consigo alcançar 
mais profundamente, em relação ao que gostaria, o que 
se passa nas estruturas socio-político-geográficas com as 
quais estamos lidando (no Brasil, na América Latina e 
nas outras regiões do planeta), apesar de defender que 
isso deva ocorrer com mais frequência e de maneiras 
cada vez mais constantes a partir de movimentos na e 
da academia? 

Minhas inseguranças se acentuam quando tomo “for-
mação” com os significados que lhes dão a psicóloga 
Laura Pozzana (2014, p. 54) – “acesso a um plano co-

227 Segundo o filósofo Jorge Lar-
rosa em entrevista (2017), os professores 
são espécie de curadores que selecionam 
uma série de coisas que já estão aí, as or-
denando e criando espaços entre elas e o 
meio para que os estudantes encontrem 
lugares para suas experiências relaciona-
das ao educar. O professor seria o respon-
sável por “levar” para a mesa intercessores 
que possibilitem não só suas conversações 
com os estudantes, mas também os meios 
para que, estimulados e contando com es-
paços adequados para isso (escolas e uni-
versidades), eles aprendam a aprender 
singularmente a estudar e a problematizar 
o(s) mundo(s), e continuem fazendo isso a 
partir de construções próprias de sentidos 
(o que engloba sentidos sociopolíticos que 
envolvem coletividades), com emancipa-
ção e autonomia.    

228 Estudantes seriam aqueles que 
fazem dos estudos possíveis lugares para 
experiências a partir do momento em que 
se volta para si mesmo para viver essa pai-
xão, esse perigo sem inícios nem fins, sem 
distrações, sem outros desejos (LARROSA, 
2017b, p. 247-253).  

229 No sentido dado por Ladis-
lau Dowbor ao capitalismo dominante de 
nossa contemporaneidade, que é o do tipo 
rentista ou, como também é conhecido, 
cognitivo (ver página 131).
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letivo de forças em meio ao mundo” – e Jorge Larrosa 
(2017b, p. 64) – “(...) um itinerário (...) tanto de desfazi-
mento do eu quanto de abertura do mundo” a partir da 
“(...) experiência em que alguém, a princípio, era de uma 
maneira, ou não era nada, pura indeterminação, e, ao 
final, converteu-se em outra coisa.” (LARROSA, 2017, 
p. 66). Como eu e colegas professores de AU iremos 
nos exercitar nesse lugar, como diz Larrosa, de prepa-
rarmos “as mesas” do e para o ensino, de construirmos 
possibilidades para que os estudantes possam aprender 
a aprender a se abrirem para produzirem-se a si mesmos 
e ao(s) mundo(s), para atuarem profissionalmente nes-
se(s) mundo(s), se ainda nós mesmos não sabemos ou 
sabemos pouco nos autoproduzirmos, nos (re)inventar-
mos como subjetividades e também ao(s) mundo(s) que 
habitamos? Como ensinar sobre autonomia e emancipa-
ção se nós, indivíduos alienados, ainda estamos engati-
nhando para compreendermos esses conceitos e a que 
ações estariam ligados para se materializarem? 

Nesse contexto, não seria justo considerar aqui os 
corpos-professores de AU também como aqueles que 
precisam de condições de formação(ões) para, em al-
gum momento, atuarem como corpos-arquitetos e urba-
nistas-professores de AU em cidades e territórios do sé-
culo XXI de um mundo hegemonicamente neoliberal, 
de capitalismo improdutivo, assolado por desigualda-
des, violências, injustiças e escassez de recursos naturais 
básicos, esses aliados a destruições de traços de identifi-
cação e pertencimento de diversos grupos sociais, bem 
como do meio ambiente? 

Naquilo que me proporcionaram as oportunidades 
para chegar até esse ponto de reflexões na tese-teia, 
tentei promover o máximo possível de atravessamentos 
entre situações as mais diversas – econômicas, políticas, 

sociais, ecológicas, além da consideração de questões 
ligadas às mais diversas áreas do conhecimento – para, 
sistêmica e molecularmente, experimentar contextuali-
zações mais ampliadas e imbricadas, pelo menos para 
algumas das abordagens trazidas. Esse foi um modo que 
encontrei para me aproximar um pouco mais da ima-
nência do(s) mundo(s) preparando meu corpo para isso 
e, a partir daí, para a tecitura da própria tese no sentido 
de entender melhor as questões apontadas anteriormen-
te, elaborar outras e procurar por possíveis respostas.

Mas sinto que ainda é muito pouco, apesar de esses 
movimentos terem me proporcionado oportunidades 
para, pelo menos, conseguir continuar abrindo certos 
caminhos que criei. Permanece o sentimento de que 
prossigo bastante incapaz, como corpo-professora de 
AU, de arriscar aquelas possíveis respostas para as ques-
tões anteriores e para tantas outras que ficaram como 
pontas soltas no decorrer de toda a tese, dentre as quais 
recupero aqui: 

• o que significa ser arquiteto e urbanista num sé-
culo XXI em que muito se destacam as práticas de 
autoconstrução? 

• que tipos te projetos e que tipos de processos 
de projetos estariam consonantes com as demandas 
e necessidades das estruturas sociais do século XXI, 
por exemplo, para países com o nível de desigualda-
des que possui o Brasil? 

• em relação ao ensino-aprendizagem da AU, que 
lugar estaria ocupando o componente curricular de 
projeto no âmbito dos demais saberes importantes 
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para formações profissionais pautadas na ética e em 
compromissos políticos, sociais e ecológicos? 

Tais questões me parecem estar no cerne daquilo 
que preciso e devo levar para a “mesa”, mas até quan-
do terei230 que escolher isso sozinha, assim como meus 
colegas professores também geralmente têm feito? Digo 
isso e dessa maneira para ressaltar o quanto a tecitura da 
tese tem me feito valorizar ainda mais as conversações 
entre nós (como as que ocorreram durante a Pesquisa 
de Campo) – e evidentemente também com estudantes 
e outros corpos, inclusive os dos habitantes ordinários 
das cidades e dos territórios – intentando coletivizar de-
cisões como essas, no mesmo passo em que nos fortale-
cemos enquanto insurgências contra as individualidades 
e os academicismos dominantes que vêm sendo perpe-
tuados ad aeternum. 

É evidente que a existência de documentos como as 
Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Gradua-
ção em Arquitetura e Urbanismo (BRASIL, 2010), de 
certa maneira, auxilia na coleta de pistas para o que se 
espera (quem espera?) de arquitetos e urbanistas gra-
duados generalistas em suas atuações profissionais, mas 
isso não quer dizer que, automaticamente, essas defini-
ções possam ser convertidas em saberes e habilidades 
sem que antes sejam amplamente debatidas sobre como 
isso se dará em termos de ensino-aprendizagem, princi-
palmente por se tratar da conformação de políticas de 
cunho institucional. Numa comparação até certo ponto 
simplória, é como pensar que em situações de ensino 
remoto emergencial bastam transferências de conteúdo 
e repetições de posturas metodológico-pedagógicas para 
fazê-las “funcionar”. 

Mais uma vez é importante ressaltar: entendo que 
essas adaptações231 para nossos cursos de graduação em 
AU precisam ainda de atenção no registro anterior, no 
movimento processual do aprender a aprender a fazer, 
e não no aprender fazendo (enquanto fim em si mes-
mo) ou, muito menos, no simples fazer, como muitas 
e muitas vezes temos testemunhado ocorrer. Ou seja: 
precisamos ainda nos deter à dimensão cognitiva em 
seus aspectos perceptivos, emocionais, sensórios, moto-
res e memoriais, nos fazendo valer de dispositivos não 
hegemônicos como possíveis disparadores de produ-
ção de subjetividades – como, por exemplo e dentre 
outros, movimentos ludo-sensíveis e a incorporação de 
saberes pedagógicos – para, aí sim nos movermos em 
direção a praxis do ensinar ancoradas em pressupostos 
de emancipação e autonomia. Desde aí, como processo 
valorizado no nível subjetivo, acredito ser possível que 
tais praxis possam estar materializadas, de maneira mais 
potente, em: (1) Planos Político-Pedagógicos – PPPs –; 
(2) matrizes curriculares e ementas, bem como em pro-
gramas mais flexíveis, menos hegemônicos, excluden-
tes e perpetuadores de comportamentos colonialistas, 
cognitivista-academicista e tecnicista-instrumentalista; (3) 
propostas de Trabalhos de Conclusão de Curso – TCCs 
– um pouco mais desgarradas da elaboração de projetos 
de AU propriamente ditos; (4) incentivo a projetos de 
pesquisa e, principalmente, de extensão que levem em 
consideração o fortalecimento de relações entre cursos 
e comunidades, mas também aquelas estabelecidas “in-
ternamente” aos ambientes acadêmicos; dentre outros. 

A partir: (1) das revisitas que fiz à minha trajetória 
como arquiteta e urbanista e como docente de AU; (2) 
daquilo que pude conversar com os colegas professores 

230 Os verbos imperativos precisar, 
dever e ter foram usados propositalmente 
para acentuar os sentidos que carregam 
esse discurso.

231 Entendendo adaptação como 
compatibilidade com o meio, e não ade-
quação ao meio ou representação do 
meio” (KASTRUP, 2007, p. 172).
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na Pesquisa de Campo; (3) do que me foi possível ex-
perimentar com colegas e estudantes quando do meu 
retorno à FAU-UFJF em agosto de 2020; e, mesmo, (4) 
da revisão dos dois últimos cadernos da Associação Bra-
sileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo – ABEA 
–232, o que venho percebendo quando encontro explici-
tados desafios referentes à construção de uma “forma-
ção adequada” para estudantes de graduação em AU, 
geralmente aqueles – os desafios – ficam vinculados à 
atuação propriamente dita – digamos, em campo – dos 
arquitetos e urbanistas, praticamente desconsiderando 
que muito dessa construção perpassa a condição em 
que se encontram os professores aos quais geralmente 
é imputada a tarefa principal de viabilizá-la, através da 
escolha de conteúdos e de como estes serão distribuídos 
pelos componentes curriculares, além de como aqueles 
serão levados para as aulas. Talvez eu mesma tenha caí-
do nessa armadilha em alguns momentos da tese ao atri-
buir veementemente essa responsabilidade aos docentes 
(docentes como eu mesma, inclusive, como mostram as 
narrativas dos fios-pistas 1 e 2) que, por sermos arquite-
tos e urbanistas, teríamos então, sob essa perspectiva, 
obrigação de sabermos traduzir objetivamente a praxis 
dessa profissão em estratégias e táticas de ensino, como 
se isso, para ocorrer, não estivesse também vinculado às 
nossas próprias formações e estados de corpo (psíquica 
e fisicamente) no espaço-tempo.  

Em relação aos cadernos citados, por exemplo, pro-
ponho nos deter em trechos das atas dos encontros do 
XXXVI e XXXVII ENSEA – Encontro Nacional sobre 
Ensino de AU – e do XIX e XX CONABEA – Congres-
so Nacional da ABEA – que ambos trazem publicados. 
Tais reuniões foram realizadas, respectivamente, entre 
25 e 27 de outubro de 2017 e 12 e 15 de novembro de 

2019233. 
A primeira ata, a mais antiga, traz como encaminha-

mentos da reunião do XXXVI ENSEA, vinte e duas 
considerações (ABEA, 2017, p. 12-14), que foram cha-
madas diretrizes, que pautariam discursos e ações di-
recionadas ao tema ensino de AU, pelo menos pelos 
próximos dois anos. É possível notar a preocupação 
latente dos participantes – refletindo a própria posição 
que ainda sustenta a ABEA – quanto ao ensino da AU 
integralmente à distância quando se percebe que várias 
dessas diretrizes abordam o assunto. Outras se referem 
ao ensino direcionado a projetos de AU234 e mais algu-
mas poucas, a ferramentas digitais e a Novas tecnologias 
de informação e comunicação – NTICS. Mais um tanto 
foca o assunto extensão, mais especificamente relacio-
nada a atividades de Escritórios Modelos – EMAUs – e 
à assunção do caráter extensionista por componentes 
obrigatórios das matrizes curriculares dos cursos. Sobre 
formação(ões) docente (enquanto processo “aprender a 
aprender fazer”) ou quaisquer tipos de cuidados com 
a saúde mental e física dos professores de AU, não há 
nenhuma referência.

A ata da segunda reunião (ABEA, 2019, p. 19-30) traz 
em seu bojo algumas alterações do texto da proposta 
para a revisão das “Diretrizes Curriculares Nacionais do 
Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo235” 
de 2010 que, nas páginas que se seguem, é publicado 
na íntegra já com as modificações sugeridas. Este do-
cumento – discutido e aprovado no XXXVII ENSEA, 
mas que continua ainda nesse mesmo patamar em re-
lação a tramitações institucionais – é bem mais amplo 
que aquele atualmente em vigor no nosso país (BRA-
SIL, 2010) e traz inovações no que se refere à explicita-
ção de preocupações com o corpo docente dos cursos 

232 Edições de 2017 e 2019. Dispo-
níveis em: <https://www.abea.org.br/?pa-
ge_id=156>. Acessadas em 12 de outubro 
de 2021.

233 Poderiam também ser trazidos 
trechos de alguns artigos publicados nes-
ses cadernos para fortalecer essas coloca-
ções aqui levantadas, mas passar por eles 
já faria essas páginas se desdobrarem em 

outras tantas, o que não é nosso objetivo.  

234 Vale destacar a nula menção ex-
plícita a conteúdos de História e Teoria ou 
seus atravessamentos com o processo de 
projeto de AU.

235 As diretrizes curriculares vigen-
tes estão na Resolução no. 2 de 17 de junho 
de 2010 (BRASIL, 2010).
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de graduação em AU, mesmo que estas estejam limitadas ao assunto 
“formação continuada”. O inciso XIV do artigo 8º. da seção “1. Projeto 
Político Pedagógico do Curso” aponta a necessidade de que nos PPPs 
dos cursos estejam previstas “estratégias de atualização continuada dos 
docentes” (ABEA, 2019, p. 20), questão também explicitada na seção 
“11. Coordenação e corpo docente”:

Art. 46º Os docentes do Curso de Graduação em Arquitetura 
e Urbanismo devem ter qualificação acadêmica e experiência 
profissional em suas áreas de atuação específica, como requisito 
mínimo para ministrar os conteúdos sob sua responsabilidade.
Art. 47º A qualificação e a capacitação docente devem ser es-
timuladas pela Instituição, tendo como finalidade a melhoria 
da qualidade do ensino e a construção coletiva da função social 
dos professores, através de estratégias de mobilidade acadêmi-
co-profissional, cooperação e capacitação de profissionais por 
meio de redes nacionais e internacionais. (ABEA, 2019, p. 29, 
grifo nosso).

 
A seção “5. Organização curricular/ pedagógica” aponta o que os 

PPPs devem prever em suas organizações curriculares. É curioso notar 
que, do conjunto de oito incisos que descrevem esses pressupostos a 
serem buscados pelos cursos, mais diretamente cinco deles, que estão 
grifados abaixo, se utilizam dos termos “metodologias”, “metodologias 
de ensino” ou “estratégias pedagógicas” como disparadoras para as con-
siderações que os acompanham:    

Art. 30º O projeto pedagógico do Curso deverá prever em sua 
organização curricular:
I. uso de metodologias ativas de ensino com critérios coerentes 
de acompanhamento e avaliação do processo de ensino-apren-
dizagem e participação do estudante no processo de construção 

e difusão do conhecimento;
II. uso de metodologias de ensino presencial voltadas ao desen-
volvimento das capacidades crítica, criativa e propositiva e da 
autonomia intelectual;
III. uso de metodologias projetuais de ateliê, presenciais e in-
vestigativas, para os conteúdos de Projeto de Arquitetura, Proje-
to de Arquitetura de Interiores, Projeto de Urbanismo, Projeto 
de Arquitetura da Paisagem, Planejamento e Projeto Urbano, 
Regional e Metropolitano, Planos e Projetos Ambientais, Planos 
e Projetos de Preservação do Patrimônio Cultural Construído, 
Projetos e Produção de Habitação de Interesse Social e Asses-
soria Técnica, sem prejuízo de outros conteúdos considerados 
adequados a tal metodologia;
IV. estratégias e dinâmicas pedagógicas que possibilitem situa-
ções de reflexão e prática presenciais sobre a participação e a 
colaboração popular no planejamento e na gestão democrática 
dos espaços naturais e construídos;
V. diversificação dos cenários de ensino e aprendizagem, pos-
sibilitando ao estudante vivenciar presencialmente a realidade 
profissional, a organização do trabalho em Arquitetura e Urba-
nismo e as práticas interprofissionais colaborativas;

VI. possibilidades de flexibilização curricular que se coadunem 
com a busca de inovação inerente ao campo da Arquitetura e do 
Urbanismo, sem perda do conhecimento essencial ao exercício 
da profissão;

VII. uso de tecnologias de informação e comunicação viabili-
zando o acesso digital e comunicacional e a interatividade entre 
docentes, discentes e comunidades externas, assegurando o aces-
so a materiais e a recursos didáticos e propiciando experiências 
diferenciadas de aprendizagem;

VIII. apoio ao estudante contemplando ações de acolhimento 
e permanência, acessibilidade metodológica e instrumental, mo-
nitoria, nivelamento, apoio psicopedagógico, participação em 
centros acadêmicos, incentivo aos intercâmbios nacionais e in-
ternacionais, mobilidade acadêmica e ações inovadoras. (ABEA, 
2019, p. 25-26, grifos nossos).
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Me valho desses incisos destacados – I, II, III, IV e 
V – para tensionar o documento como um todo sob a 
perspectiva que explicarei a seguir. Eles envolvem a ne-
cessidade de uma preparação especifica dos corpos-pro-
fessores – preparação que entendo, como mencionado 
anteriormente, estar no lugar do “aprender a aprender 
a fazer” – para que os objetivos que estão ali traçados 
sejam alcançados com uma certa qualidade, sempre vi-
sando a(s) formação(ões) dos corpos-estudantes como 
arquitetos e urbanistas. Mas o curioso é que em nenhum 
momento o texto explicita o quão importante para os 
professores seriam os atravessamentos de saberes de 
outras áreas do conhecimento embasando essa sua pre-
paração/formação, principalmente quando é o caso de 
virem da Pedagogia ou, mesmo, da Psicologia (os quais 
também tomo como imprescindíveis para a profissão 
docente). Coloco esses saberes no registro da importân-
cia porque poderiam possibilitar aos docentes bacharéis 
melhores condições para assumirem o que geralmente 
já é direcionado como de sua responsabilidade, como 
nesse documento, por exemplo, que lista uma infinida-
de de coisas que não têm como serem efetivadas se não 
diretamente pela atuação dos professores. 

No âmbito dessas elucubrações que aqui estão sendo 
desenvolvidas, entendo que num documento com a im-
portância que tem essas diretrizes para o balizamento de 
planejamentos e do funcionamento cotidiano dos cursos 
de AU, além também de possibilitar buscas para me-
lhorias na qualidade do ensino-aprendizagem, somente 
mencionar serem necessárias “estratégias de atualização 
continuada dos docentes” sem desenvolver um pouco 
mais sobre o que se pode entender por “atualização”, é 
contribuir para a perpetuação de uma realidade preo-
cupante que envolve a formação dos futuros arquitetos 

e urbanistas sim, mas, também, envolve uma isenção 
institucional quando a formação dos professores não é 
assumida como parte de políticas internas, seja das ins-
tituições educacionais particulares, seja das públicas. O 
documento utilizado pelo MEC como parâmetro para a 
abertura de novos cursos de AU no Brasil e avaliação 
dos existentes – Perfis da Área e Padrões de Qualida-
de, elaborado pela Comissão de Especialistas de Ensino 
de Arquitetura e Urbanismo236 – aponta esse proble-
ma, porém, especificamente focado na contratação de 
professores já mestres e doutores, quando fala sobre o 
“Fenômeno do Barateamento” do ensino de AU. Enten-
do que, desde 1995, mais especificamente entre 2003 
e 2014, as instituições de ensino, principalmente as pú-
blicas, puderam desenvolver planos de capacitação que 
provocaram mudanças consideráveis em relação a esse 
diagnóstico. Entendo também que pode ser bastante po-
lêmica a interpretação do segundo parágrafo transcrito 
por deixar nublado se intenciona o privilégio pela con-
tratação de professores apenas graduados pelas as IFEs. 
Porém, não só o panorama atual de aumento paulatino 
do sucateamento do ensino gratuito me convenceu a 
trazê-lo, como também o fato de que me parece ser esse 
o documento ainda em vigor, mesmo que já tensionado 
por ABEA e CAU: 

A evidência do fenômeno do barateamento nos 
Cursos de Arquitetura e Urbanismo está presen-
te, não só na carência de espaços adequados ao 
trabalho de professores e alunos, ausência ou in-
suficiência de equipamentos básicos, currículos 
extensos, fragmentados e carregados de discipli-
nas, como também na própria capacitação de 
professores comprometendo, portanto, o desen-
volvimento das atividades de ensino, pesquisa e 
extensão na graduação. (BRASIL, 1995, p. 7).

236 Não foram encontradas infor-
mações sobre possíveis alterações desse 
documento, mesmo após a aprovação de 
mudanças ocorrida na XXII reunião do 
Conselho Superior da ABEA – CONSU – 
e XXVI Encontro Nacional sobre Ensino 
de Arquitetura e Urbanismo – ENSEA –, 
realizada entre 13 e 15 de novembro de 
2008. Os trechos destacados para tais 
modificações foram publicados na ata 
que consta do Caderno da ABEA no. 32, 
disponível em: <https://issuu.com/gogli/
docs/caderno_32_abea/6>. Em um outro 
material, dessa vez do CAU/BR, relativo 
ao Seminário Ensino à Distância e as Di-
retrizes Curriculares Nacionais que pro-
moveu em 10 de maio de 2019 (disponível 
em <https://www.caubr.gov.br/wp-content/
uploads/2019/05/CEF-DCNs-EaD-DF-
-mai-2019.pdf>), a tela no. 13 mostra que 
o próprio CAU, em 2013/2014, estava 
ainda se pautando para discussões nes-
se mesmo texto aprovado na reunião do 
CONSU/ ENSEA em 2008, e não em do-
cumentos oficiais do MEC. Sendo assim, 
imagino que o texto que estabelece Perfis 
da Área e Padrões de Qualidade para os 
cursos de AU brasileiros ainda em vigor 
seja o de 1995.
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     (...)

Quando as Instituições de Ensino Superior-IES 
optam por, através de concursos, conseguir pro-
fessores titulados como mestres ou doutores, 
relegam a segundo plano programas internos e 
condições de acesso de seus professores à capaci-
tação docente. A falta de políticas institucionais 
internas que objetivem a educação continuada 
de seus professores dificulta a ampliação das 
oportunidades de pós-graduação, e por conse-
qüência prejudica a formação de novos mestres 
e doutores, desmotivando especialmente os do-
centes ainda não titulados (BRASIL, 1995, p. 8, 
grifo nosso).

Voltando à proposta de diretrizes curriculares do EN-
SEA – 2019, gostaria também de chamar atenção para 
o inciso I da seção cinco anteriormente transcrita (ver 
página 365). Ele indica o “uso de metodologias ativas 
de ensino” para acompanhamento e avaliação dos pro-
cessos de ensino-aprendizagem. Entendo que as meto-
dologias ativas muito têm contribuído para praxis vol-
tadas a uma maior dedicação aos estudantes enquanto 
singularidades, possibilitando-lhes oportunidades de for-
talecimento pessoal quando seus conhecimentos tácitos 
são considerados válidos e presentes nos ambientes edu-
cativos e suas capacidades cognitivas, incluindo a cria-
tividade, são estimuladas. Porém, especialmente para 
os professores, “viver” metodologias ativas no cotidiano 
acadêmico é diferente de “aplicar” metodologias ativas. 
Estamos falando do registro da praxis e da poieses e não 
somente e exclusivamente da prática. 

Compreendo que o termo “metodologias ativas” está 
capturado pelo sistema e tem se revelado, em função 
disso, como mais uma mercadoria a ser consumida. 

Faço essa observação e a considero importante porque 
tanto as estratégias quanto as táticas didático-pedagógi-
cas que passei a adotar quando do meu retorno à FAU 
em 2020 seguem, de certa maneira, pela direção das 
metodologias ativas porque acredito serem possibilida-
de potente para aprendizados incorporados, bem como 
para problematizações (invenções) do(s) mundo(s) por 
parte dos estudantes. 

Mas, vejamos: um dos recursos “ativos” que adotei 
para acompanhamento dos estudantes em situação de 
ERE foi a ferramenta Jamboard em consonância com o 
aplicativo WhatsApp (ver página 246). Como narrei na 
terceira parte da tese-teia, tenho percebido transforma-
ções relevantes nos estudantes a partir de suas experiên-
cias ao se expressarem ali – nos Jamboards – e recebe-
rem meus retornos por mensagens faladas e/ou escritas. 
No período 2020_01, quando eu estava comprometida 
“apenas” com as aulas, essa tática funcionou bem para 
o total de oitenta e cinco estudantes matriculados nos 
três componentes. No período 2020_03, também con-
segui dar conta dos quarenta e sete Jamboards dos dois 
componentes238 em que fora adotado. No período se-
guinte, 2021_01, quando somei às aulas a orientação de 
3 TCCs, mesmo com dificuldades de gestão de tempo, 
ainda dei conta dos sessenta Jamboards dos mesmos 
dois componentes do período precedente. Agora, para 
o próximo – 2021_03 –, tendo assumido mais três orien-
tações de TCC (seis no total), não sei como será possível 
manter esse recurso metodológico para setenta e nove 
estudantes237. Quando as aulas voltarem a ser presen-
ciais, imagino que se tornará inviável, nas condições 
atuais que envolvem o ensino na FAU, a continuidade 
de sua adoção, pois às atuais atividades que faço, se jun-
tarão também projetos de pesquisa e extensão, grupo de 

237 Nesse período o Jamboard não 
foi adotado no componente curricular 
Projeto de AU 7.

238 O total de setenta e nove corres-
ponde a trinta e nove matrículas em Histó-
ria e Teoria 7 e quarenta em Fundamentos 
de AU.
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estudos, dentre outros. 
Mas por que tensiono o documento aprovado no 

ENSEA também a partir dessa minha experiência com 
o Jamboard? Me explico. Porque direcionar um profes-
sor para quarenta e cinco estudantes em componentes 
eminentemente teóricos e apontar como possibilidade 
de melhora do ensino-aprendizagem a adoção de me-
todologias ativas – como faz o documento –, faz dessa 
uma equação limitada a resoluções apenas de ordem 
lógica. No âmbito racional, sabemos que essas contas de 
alguma maneira fecham. Mas sob a perspectiva do lúdi-
co e do sensível provocando perturbações cognitivas no 
nível das subjetividades e como possibilidade real de in-
cremento de saberes e habilidades (o que coaduna com 
várias ideais “ativos”) a partir de experiências e visando 
autopoieses, não consigo, pelo menos nesse momento, 
encontrar meios de viabilização. Como mencionei an-
tes: aplicar metodologias é muito diferente de vivê-las, 
de experimentá-las intentando que, talvez, possam se 
constituir, para os corpos-estudantes, experiências carre-
gadas de sentidos no registro das singularidades, o que 
também é recíproco para os professores. E “viver” algu-
ma coisa depende de “aprender a aprender viver essa 
coisa” e o que mais ela, em agenciamentos com outras, 
puder provocar.

Ainda há mais uma questão que merece ser destaca-
da no âmbito da proposta do ENSEA. Ela se desdobra 
do oitavo inciso do trigésimo artigo transcrito acima (ver 
página 365), que ressalta algo que é fundamental ocor-
rer nos ambientes educacionais: a constituição de redes 
(teias, malhas) de apoio e acolhimento que mobilizem 
em afetos o auxílio dos estudantes em suas demandas, 
sejam elas quais forem. Porém, não são somente os estu-
dantes que necessitam desses cuidados, mas técnicos ad-

ministrativos e, principalmente, também os professores! 
O texto dos Perfis da Área e Padrões de Qualidade 

dos cursos de AU mencionado anteriormente diz que as 
“diretrizes curriculares estabelecem um princípio essen-
cial: os conteúdos devem ser necessariamente ofereci-
dos em condições adequadas” (BRASIL, 1995)239.  Dian-
te dessa referência a “condições adequadas” e com base 
nessa perspectiva de reflexão que está sendo até aqui 
desenvolvida, não entendo como é possível se esperar 
qualidade adequada de ensino para potencialização da 
aprendizagem dos futuros arquitetos e urbanistas sem 
que sejam incluídas outras preocupações com o corpo 
docente diferentes dessas que, geralmente, estão sempre 
impondo responsabilidades aos professores, mas sem 
menção direta a apoio e acolhimento às suas necessi-
dades! 

Nessa direção, considero de muita valia que, em 
quaisquer textos adaptados para quaisquer finalidades 
de documentos que versem sobre ensino-aprendizagem 
de AU, os docentes apareçam explicitamente citados 
em situações que ultrapassem aquelas apenas relacio-
nadas à sua formação/capacitação enquanto simples 
prática, pois ambientes educacionais saudáveis, relações 
que possibilitem ensino-aprendizagem e convivências 
interpessoais potentes, não dependem e considero que 
não podem depender somente disso. Talvez essa ênfase 
tenha ficado diluída no decorrer da tese – porque em 
diversos momentos minha atenção se focava nos estu-
dantes, e outros nos professores, e em outros ainda, nos 
profissionais arquitetos e urbanistas – mas quero deixá-
-la muito acentuada aqui e propositalmente com tom 
de manifesto: o que vem sendo buscado por diversos 
arquitetos e urbanistas e professores de AU para me-
lhorar a formação dos estudantes de AU – formação 

239 Não foram encontradas infor-
mações sobre possíveis alterações desse 
documento, mesmo após a aprovação de 
mudanças ocorrida na XXII reunião do 
Conselho Superior da ABEA – CONSU – 
e XXVI Encontro Nacional sobre Ensino 
de Arquitetura e Urbanismo – ENSEA –, 
realizada entre 13 e 15 de novembro de 
2008. Os trechos destacados para tais 
modificações foram publicados na ata 
que consta do Caderno da ABEA no. 32, 
disponível em: <https://issuu.com/gogli/
docs/caderno_32_abea/6>. Em um outro 
material, dessa vez do CAU/BR, relativo 
ao Seminário Ensino à Distância e as Di-
retrizes Curriculares Nacionais que pro-
moveu em 10 de maio de 2019 (disponível 
em <https://www.caubr.gov.br/wp-content/
uploads/2019/05/CEF-DCNs-EaD-DF-
-mai-2019.pdf>), a tela no. 13 mostra que 
o próprio CAU, em 2013/2014, estava 
ainda se pautando para discussões nes-
se mesmo texto aprovado na reunião do 
CONSU/ ENSEA em 2008, e não algum 
oficial do MEC. Sendo assim, imagino que 
o texto que estabelece Perfis da Área e Pa-
drões de Qualidade para os cursos de AU 
brasileiros ainda em vigor seja o de 1995.
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sociopolítica, técnica, tecnológica, ética, ecológica, dentre outros – não 
pode deixar de contemplar os corpos-professores em suas percepções, 
sensações, emoções, condições físicas e psíquicas.

Se nesse momento, como disse, a partir das condições atuais da 
FAU/UFJF (e poderia ser as de qualquer outro curso ou faculdade de 
AU brasileira) não estou conseguindo encontrar saídas, quando as aulas 
presenciais retornarem, para a viabilização de muitos recursos didáti-
co-pedagógicos que pude experimentar com os estudantes a partir do 
desenvolvimento e do “viver” a tese-teia, não quer dizer que os esteja 
colocando em xeque ou os abandonando. Muito pelo contrário. Como 
uma professora de AU que hoje se entende incorporada, ou melhor, 
como uma cidadã-mulher-arquiteta e urbanista-professora de AU que 
se entende assumindo uma postura incorporada, os pulsos desejantes 
que me movem são os das micro revoluções, os das micro resistências, 
os das micro lutas em devir que possam provocar fissuras no status quo, 
e não desvigores no meu corpo-professora e nos modos que entendo 
importantes disparadores de “viveres” educacionais envolvendo os es-
tudantes, eles comigo, nós com os demais professores e de todos nós 
com o (s) mundo(s).

Durante a viagem de estudos que fiz com colegas e estudantes da 
FAU (cuja narrativa está nas páginas entre 144 e 155), multiplicaram-
-se os sentidos e ganhou força o impulso de partir finalmente para o 
doutorado a fim de procurar coisas novas, conhecer outras realidades, 
aprender mais e diferente. Em suma, me transformar para, quem sabe, 
ter condições de também criar oportunidades para outros corpos se 
transformarem, se assim quisessem/quiserem. O que encontrei nesse 
processo, ou melhor, o que pude construir nesse processo-tese foi uma 
postura. Postura que agora me auxilia a entender o(s) mundo(s) por 
outras perspectivas e a estar nele(s) de várias maneiras, a me relacionar 
comigo e com outros, a me autoproduzir. 

De três maneiras a palavra incorporado é usada na tese. A primeira 
corresponde, na consonância mente-corpo, àquilo que fazemos e para 
o qual atribuímos sentidos próprios, o que possibilita que esses fazeres 

(sentir-pensar-agir) passem a se constituírem parte indivisível desse cor-
po. É algo profundo, com significados intensos, mais difícil de ser es-
quecido ou abandonado. Os saberes, diferentemente das informações, 
estariam nesse registro.

A segunda, parte do conceito que lhe dá a arquiteta e professora Mo-
nique Marques se referindo especificamente a arquitetos e urbanistas 
incorporados. Se referindo a sujeitos, MARQUES (2010, p. 63) diz que 

as posturas incorporadas trabalham no sentido de propor outras 
maneiras de se pensar, projetar e construir ambiências quase 
sempre infiltrando nas maneiras hegemônicas de diagnosticar, 
de planejar e agir para a construção de arquiteturas e cidades. 
Tomam por categorias o olhar antropológico/antropofágico, vi-
vência de dentro ou “embaixo” (DE CERTEAU, 1994), o jogo, a 
preocupação com o ensino, a participação, o uso das materialida-
des e tecnologias disponíveis no contexto de onde as demandas 
lhes são endereçadas, buscam pela intervenção de novas e ou-
tras ferramentas projetuais e construtivas a cada realidade que se 
anuncia. (...) As ações “incorporar” carregam a vontade de cons-
truir saberes híbridos, contaminados e atravessados tanto pelos 
saberes hegemônicos quanto pelos micropolíticos, moleculares e 
próprios de cada realidade que se revela. Trabalha no sentido da 
infiltração, ou seja, a partir de saberes tutelados que são molecu-
larmente atravessados por saberes e práticas banais, empíricas do 
homem comum na sua vida cotidiana.

Por fim, meu entendimento de incorporado, que se faz pela mistura 
de ambas concepções anteriores em consonância com tudo o que me 
fez sentir, pensar e agir a tecitura dessa tese. Seria uma postura, uma 
postura do sujeito (da experiência, corpo-experiência) que procura se 
envolver, no nível da micropolítica, molecularmente com as dinâmicas 
cotidianas e ordinárias do(s) mundo(s) e se deixa impregnar por elas, 
percebendo-as, sentindo-as, agindo e se transformando/autocriando a 
partir delas em consonância com o que de conhecimentos tácitos seu 
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corpo carrega: ou seja, as vive intensamente, sofrendo e 
se regozijando com elas no plano das materialidades e 
também no das imaterialidades. É o sujeito sem rosto, 
sem identidade definida, que busca não produzir axio-
mas ou modelos; pirata caçando aventuras e tesouros, 
aquele que se abre esteticamente para o(s) mundo(s) 
a fim de, no registro dos afetos, se colocar consciente-
mente disposto e ex-posto a agenciamentos com coisas 
e seres e, a partir daí, de maneiras errantes, participar 
de acontecimentos-experiências em devir com a força 
mesmo de quem se alimenta disso para sobreviver. Pro-
curando entender e contextualizar sua(s) função(ões) 
social(is) no espaço-tempo (ética, política e ecologica-
mente), tenta não só participar, mas também incentivar 
e disparar resistências e lutas partindo de coletividades 
(enquanto multiplicidade, heterogeneidade, diversidade 
e diferenças) e, recursivamente, se voltando a elas, pois 
acredita que dali possam emergir pulsos desejantes ca-
pazes de potencializar as relações existentes e disparar 
novas através de contágios, reverberações, ressonâncias 
em teias/malhas/redes de imbricamentos, conversações, 
compartilhamentos e colaborações. Se preocupa com 
processos muito mais do que com produtos e, no entre, 
tenta praticar ações inventivas problematizando o tem-

po presente conjugado com o passado-devir. Acredita 
na educação que se faz a partir da atenção, da escuta e 
do fazer com outros, aprendendo com eles e lhes ensi-
nando em contextos que buscam garantir o ressoar de 
suas próprias vozes (dos outros). Valoriza o respeito, a 
autonomia, a emancipação, a resiliência, a empatia e o 
acolhimento – praticados por exercícios de intuição (cor-
po-vibrátil) e apreensão poética, ludo-sensível e emotiva 
do(s) mundo(s) – aliando-os a conhecimentos técnicos e 
tecnológicos, o que lhe possibilita movimentos entre a 
representação (recognição, status quo, inteligibilidade) 
e o que escapa a isso (invenção do novo). Sujeito-fissu-
ra que se percebe complexamente misturado ao mun-
do e que disponibiliza a si mesmo, enquanto corpo, se 
transformar e se produzir subjetividades outras quando 
aprende a aprender manipular saberes e poderes hege-
mônicos castradores em prol de agendas que possibili-
tem menos desigualdades e ignorância no mundo. Os 
incorporados, enfim, enquanto composição rizomática, 
se vão se constituindo gerúndios, o que torna a tarefa de 
categorizá-los com a rigidez das definições dos dicioná-
rios impossível. Apenas vão sendo ........ pesquisadores 
e aprendizes e professores e arquitetos e urbanistas e 
poetas, e aranhas e ......  
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acontecimento
para o filósofo, pedagogista e físico Silvio 

Gallo (2013, p. 137), acontecimento é “emer-
gência de algo não planejado que acontece 
em um dado momento”, podendo alavancar 
afetos alegres e/ou tristes

acoplamento estrutural
Segundo Maturana e Varela (1995, p. 113), 

acoplamento estrutural se refere a recorren-
tes interações entre organismos autopoiéticos 
ao meio, perturbando-se reciprocamente o 
tempo todo. Inclui também a ideia de “aco-
plamento sociais, inclusive linguísticos, o que 
significa que o corpo não é apenas uma enti-
dade biológica, mas é capaz de inscrever-se 
e marcar-se histórica e culturalmente” (KAS-
TRUP, 2007, p. 153).

adaptação
adaptação “é compatibilidade com o meio, 

e não adequação ao meio ou representação 
do meio” (KASTRUP, 2007, p. 172). Trata-se 
não de uma resposta passiva que o organismo 
dá ao meio, mas busca ativa, tirando partido 
daquilo que o meio oferece não apenas como 
soluções para os problemas que aparecem, 
mas, e principalmente, para compor pergun-
tas que se relacionem a estes problemas, por-
que até elas (as perguntas), em casos assim, 
precisam ser inventadas (KASTRUP, 2007, p. 
135). 

afeto
os afetos, do verbo afetar, são maneiras ou-

tras de sentir (DELEUZE, 2013, p. 208), mas 
“não são sentimentos, são devires que trans-
bordam aquele que passa por eles (tornando-
-se outro)” (DELEUZE, 2013, p. 175). “Este 
não deve ser confundido com afeição, cari-
nho, ternura, que correspondem ao sentido 
usual dessa palavra nas línguas latinas. É que 
não se trata aqui de uma emoção psicológica, 
mas sim de uma ‘emoção vital’, a qual pode 
ser contemplada nessas línguas pelo sentido 
do verbo afetar – tocar, perturbar, abalar, 
atingir; sentido que, no entanto, não se usa 
em sua forma substantivada.” (ROLNIK, 
2019, p. 53)

agenciamento
encontros entre componentes que exis-

tem como forças ou linhas de força que se 
fazem de forma rizomática, aberta, deixando 
lastro para outros (não é à toa que essas com-
posições costumam ser engendradas pelas 
conjunções “e...e...e...” e não “ou”). São mul-
tiplicidades de ações e paixões e discursos, 
presumindo a ideia de desejar e estabelecer 
relações, associações, arranjos que co-existem 
em amor e/ou ódio (aproximação/repulsa), 
sempre envolvendo corpos – físicos, bioló-
gicos, psíquicos, sociais, verbais (DELEUZE; 
PARNET, 1996, p. 66) – heterogêneos que, 
juntos, produzam algo(s) impossível(is) de 

ser(em) previsto(s). O interessante é que, o 
que resulta dos agenciamentos não é a soma 
da contribuição de cada componente isola-
damente (inclusive porque, em sua condição 
de ser sempre coletivo, não há sujeitos, nem 
indivíduos, nem identidade ou representação 
como ponto de partida), mas sim o que é cria-
do pela mistura dessas contribuições, preser-
vando as diferenças e singularidades naquilo 
que são capazes de produzir no corpo social 
(sociedade), que pode até ser um outro corpo 
social a partir do anterior. Segundo Gurgel 
e Kastrup (2017, p. 3), o agenciamento “não 
está no mesmo nível que as formas unificadas 
do sujeito e do objeto, mas em uma região em 
que coexistem diversos vetores – eles podem 
se conectar* uns com os outros de diferentes 
modos, formando mecanismos de produção 
de subjetividade”. Essas mesmas autoras pro-
movem uma aproximação de agenciamento 
com o conceito de Acoplamento Estrutural, 
de Maturana e Varela (1995, p. 113). 

* Prefiro adotar a palavra “entrelaçar” a 
“conectar”, visando uma aproximação com o 
conceito de malha de Tim Ingold, ao invés 
do de rede difundido por Bruno Latour. Para 
ler mais a respeito, ver página 42.

aprender
encontro com o outro, com o diferente, 

com signos, invenções e reinvenções de no-
vas possibilidades a partir das relações que 
os aprendizes estabelecem; e ensinar é deixar 
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sinais a partir dos quais outros possam orien-
tar-se, como sugere o filósofo Gilles Deleuze. 
Masschelein e Simons completam esse enten-
dimento dizendo que ambos são processos 
de transformações subjetivas que pretendem 
a construção de conhecimentos, habilidades, 
atitudes e competências (MASSCHELEIN; 
SIMONS, 2017, p. 41) para compreender e, 
se for o caso, modificar algo, inclusive elas 
mesmas

biopolítica
biopolítica é um termo cunhado por Mi-

chel Foucault para designar os processos de 
regulação das vidas dos indivíduos e deles 
enquanto coletividades, pelos poderes domi-
nantes do complexo e global século XX, em 
contraponto ao controle disciplinar exercido 
no século XIX sobre cada corpo individual-
mente. O historiador e teórico político Achil-
le Mbembe diz que o conceito de biopolítica 
já não dá conta das políticas de Estado do 
século XXI, que chegam ao ponto de definir 
aqueles corpos que devem viver e os que de-
vem morrer

cognição
função corpórea constituída por capacida-

des (inteligências, memória, percepção, sen-
sações, emoções) que conduzem processos 
do conhecer (obter, organizar e reter, bem 
como criar conhecimentos). Nesse sentido, 

potencializar processos cognitivos é deixar 
ex-postos os corpos a perturbações – desco-
nhecidas previamente e imprevisíveis – para 
que, além de soluções a questões já postas, 
possam também criar perguntas novas, ad-
vindas da apreensão dos contextos vividos e 
de suas relações com o devir, que “é sempre 
presente, ao passo que as formas que dele po-
dem advir são já estratos, novas territorializa-
ções” (KASTRUP, 2007, p. 222)

coisa
para Ingold, “coisa” pressupõe dinâmi-

cas, movimentos que o levam a afirmar que 
o nosso mundo é habitado e não ocupado, 
justamente porque a ação de “ocupar” estaria 
ligada à noção de “objeto”, que é considera-
do “(...) um fato consumado, oferecendo para 
nossa inspeção suas superfícies externas e 
congeladas” (INGOLD, 2012, p. 29). “Coisa”, 
para ele, “(...) é um acontecer, ou melhor, um 
lugar onde vários aconteceres se entrelaçam. 
(...) [É um] parlamento de fios”

complexidade
a Ciência da Complexidade, que coloca 

em cheque a previsibilidade determinista da 
modernidade, trata dos sistemas que, sob 
constantes transformações (dinâmicos), estão 
sempre procurando se reequilibrar. Segundo 
o arquiteto Antonio C. D. Grillo (2008, p. 130-
132), eles ocorrem “quando um sistema com-

plexo é submetido a um incremento de ener-
gia, alimento ou informação, fomentado pela 
interação entre suas partes constituintes e/ou 
com seu entorno”. Esse sistema é capaz de ge-
rar uma nova “ordem que pode corresponder 
a novas estruturas, formas ou comportamen-
tos”. É a auto-organização que “permite ao 
sistema adaptar-se ao entorno para sobreviver 
e evoluir, estando, por essa razão, especial-
mente relacionada ao vivente”, o que coloca 
os sistemas complexos também como foco de 
interesses no campo das ciências sociais. Seus 
conceitos-chave são “imprevisibilidade, acaso 
e indeterminação”. A compreensão sistêmica 
do mundo, ou seja, o entendimento holístico 
de que há interligação e interdependência en-
tre tudo aquilo que habita o mundo-ambien-
te, começa a despontar, no início do século 
XX, como paradigma diverso daquele cons-
truído na modernidade 

conversação
conversação é um termo usado por Hum-

berto Maturana para se referir a “redes de 
ações consensualmente ordenadas, (...) teci-
das no próprio processo que emerge no en-
trelaçamento do emocionar com o linguajar, 
tecidas no viver (conviver) do qual emerge 
o mundo, no qual estão inseridos os vários 
micromundos que criamos (...)” (TORRES; 
MORAES, 2018, p. 60)
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corpo
“um conjunto de repertórios comporta-

mentais ou de capacidades e atividades mo-
toras perceptivas” (SANTOS, 2019, p. 136) 
que mediam as relações dos seres vivos com 
o mundo

corpo-experiência
Jorge Larrosa ressalta o corpo como o 

lugar onde se realiza qualquer experiência. 
Nesse sentido, compor corpo e experiência 
num único termo parece redundância, mas 
o que se torna importante nesse destaque é 
que esse corpo-experiência a que me refiro é 
múltiplo, sem identidades definidas, atempo-
ral, político, ético e aberto à escuta no mesmo 
passo em que se expressa. Seria o corpo de 
um “incorporado” 

cotidiano
para o historiador Michel de Certeau e ou-

tros (1996, p. 31), “o cotidiano é aquilo que 
nos é dado cada dia (ou que nos cabe em par-
tilha), nos pressiona dia após dia, nos oprime, 
pois existe uma opressão do presente. Todo 
dia, pela manhã, aquilo que assumimos, ao 
despertar, é o peso da vida, a dificuldade de 
viver, ou de viver nesta ou noutra condição, 
com esta fadiga, com este desejo. O cotidiano 
é aquilo que nos prende intimamente, a partir 
do interior”. Ele chama de “praticantes ordi-
nários da cidade” (DE CERTEAU, 1994, 171) 

os caminhantes, os pedestres que escapam do 
poder do espetáculo, que conhecem o que a 
maioria não conhece muitas vezes sem se dar 
conta disto, corpos assinados por muitos ou-
tros corpos. Portanto, dizer cotidiano ordiná-
rio é quase uma redundância, mas considerei 
importante destacar ao que estou me referin-
do: o espaço-tempo que não é o dominante e 
hegemônico, mas o das vidas vividas em seus 
hábitos diários, singular e coletivamente

dentro e fora/ interior e exterior 
os biólogos Humberto Maturana e Fran-

cisco Varela, quando explicam o processo 
de relação entre os seres vivos e o ambiente, 
explicação que perpassa a noção de autono-
mia, inclusive, destacam que, ao se pensar o 
mundo enquanto rede (ao invés de rede, a 
partir do também biólogo Tim Ingold, prefiro 
o uso o termo malha) de relações, os termos 
interno e externo aparecem muito próximos 
daquilo que os experimentos científicos da 
modernidade promoviam enquanto separa-
ção entre o sujeito que observa e aquilo que é 
observado, ou seja, como diz Kastrup (2007, 
p. 145), situação estranha à topologia de uma 
rede. Os termos “fora” e “dentro” adotados 
por Michel Foucault a partir de Maurice Blan-
chot estariam muito mais consonantes com a 
ideia de que, apesar de sistemas operacional-
mente fechados que funcionam por regras 
criadas por eles mesmos, os seres vivos esta-
riam permeáveis àquilo que não os constitui 

intrinsecamente, mas os perturba, afetando 
seu funcionamento. Isso quer dizer que, se-
gundo Deleuze em seu livro Foucault, “(1986, 
p. 116), o fora é mais longínquo do que qual-
quer meio exterior e é, ao mesmo tempo, 
infinitamente mais próximo. O fora escava 
um intervalo na interioridade, mas não é, ele 
próprio um lugar ou mesmo uma forma histó-
rica, existindo apenas como força em estado 
de agitação, transformação e mutação. Assim, 
pode-se afirmar que o que é capaz de afetar 
e perturbar o sistema, de lhe pôr problemas 
constitui o seu fora. Na obra de Varela e Ma-
turana, o ‘fora da clausura’ comparece tanto 
como algo que atinge o sistema do exterior, 
como uma atividade interna ao próprio sis-
tema. Não é apenas o ambiente físico ou so-
cial, mas também pontos da rede, encontro 
de células ou de níveis de funcionamento do 
sistema” (KASTRUP, 2007, p. 144-145). Para 
saber mais sobre dentro e fora e sua relação 
com o conceito de dobra, ver Dobra

desterritorialização
segundo a arquiteta Monique Sanches 

Marques (2010, p. 17), pautada em Deleuze 
e Guattari, refere-se ao “(...) movimento pelo 
qual se abandona o território (...) e a reterri-
torialização é o movimento de construção do 
território”
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dobra
fissura, fratura na continuidade do espa-

ço, do tempo, um bolsão, uma invaginação, 
outro espaço, outro tempo (Vieceli, 2016, p. 
150). Explicando mais um pouco as dobras 
que englobam não só as subjetividades, mas 
tudo e todos que habitam o mundo, Deleu-
ze diz não existir “uma separação definitiva 
entre um dentro e um fora, que ambos são 
modos de um mesmo espaço que se dobra 
e se redobra sobre si mesmo, configurando 
um sistema contínuo e infinito de dobras. A 
continuidade ininterrupta do espaço pode ser 
entendida como um grande papel dobrado 
onde há um encadeamento entre a dobra – 
menor parte da matéria – e todo o universo. 
Assim, é possível conceber também nosso 
mundo, dobrado em porções menores de 
território, a cidade se dobrando em bairros, 
que se dobram em quadras, suas ruas e be-
cos, que se dobram nas casas, com suas pa-
redes, portas, janelas, clausuras, aberturas, e 
depois temos os quartos, a cama, e assim infi-
nitamente pela porosidade da matéria. Nada 
é independente de nada, não há objeto iso-
lado, tudo se liga pelas dobras, pelas pregas, 
pelas redobras, como um grande receptáculo, 
um aquário, para a vida ali habitar. Então é 
possível entender como ‘tudo está em tudo e 
reciprocamente’, a parte está no todo, como 
o todo está na parte. Tudo é uma extensão 
de tudo e o que diferencia cada parte são 
as condições das pregas e vincos vizinhos e 

da pressão que elas exercem sobre os cor-
pos, para sua conformação. Ao contrário do 
espaço cartesiano da visão clássica, a dobra 
não privilegia mais a projeção planimétrica, 
mas uma curvatura variável. O ato de dobrar 
representa a passagem de um espaço efetivo 
para um espaço afetivo, ao passo que, ao do-
brar-se, o espaço inclui um sujeito, recebendo 
assim um sentido”. (Vieceli, 2016, p. 152-153)

ecologia
o paradigma da complexidade adota, a 

partir da década de 1970, estudos que colo-
cam o entendimento do termo ecologia em 
outro patamar, bastante mais amplo e com-
plexo, fruto das descobertas do século XX, 
do que o que se entendia na modernidade e 
que ainda é encontrado nos dias de hoje nas 
sociedades capitalistas, vinculado a determi-
nismos e objetivismos procurados pelo méto-
do científico elaborado pelo físico e filósofo 
René Descartes no século XVII. Nesse senti-
do, essa ecologia – praticada na modernidade 
e ainda hoje – é chamada pelo físico Fritjof 
Capra (2006, p. 25) de “rasa”. 

Para a ecologia entendida sob a perspec-
tiva da complexidade, não há cisões, sepa-
rações de quaisquer espécies entre os seres 
– humanos e não humanos – e as coisas, 
bem como são desconsideradas hierarquias 
entre eles (por exemplo, um suposto domí-
nio antropocêntrico). São todos, seres e coi-

sas, igualmente compostos por linhas-fios-flu-
xos que se atravessam e se imbricam numa 
mesma teia-malha da vida, transformando-a 
e sendo transformados à medida que aque-
la vai sendo tecida por eles no espaço-tempo 
ambiente, tudo junto e ao mesmo tempo num 
mesmo processo. O antropólogo e biólogo 
Tim Ingold é um dos estudiosos que se mo-
vimenta nesse paradigma, tendo continuado 
o trabalho de seu mestre, Gregory Bateson, 
ao falar em “Ecologia da vida”: consideran-
do todos os seres e coisas em sinergia com o 
ambiente e historicamente se desenvolvendo 
com ele numa totalidade indivisível, a ecolo-
gia seria aquela a lidar com as dinâmicas dos 
sistemas que conformam essa totalidade (IN-
GOLD, 2010, p. 25). Ingold difere o que trata 
por ambiente daquilo que concebe ser natu-
reza. Para ele, esta última só existe para quem 
não se coloca como pertencente às correntes 
do mundo, que se imagina acompanhá-lo à 
distância para não ser afetado por elas, que 
se entende sujeito num mundo povoado por 
objetos. Ambiente, portanto, seria o todo, 
onde tudo e todos se misturam e se afetam 
constantemente

ecosofia
a partir de meados do século XX, das dis-

cussões que levam em conta a complexidade 
como condição do mundo, merece ser des-
tacado o trabalho de Félix Guattari. Assim 
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como outros intelectuais240, ele amplia esse entendimen-
to da ecologia para o campo social e das subjetividades 
em resistência à hegemonia controladora capitalística, 
movimento que chama de ecosofia (ecologia + filosofia): 
articulação ético-política entre o que considera como os 
três registros ecológicos: o do meio ambiente, o das rela-
ções sociais e o da subjetividade humana. Guattari tam-
bém mantém, e ressalta, os prejuízos provocados pela 
redução do mundo a polos duais normalmente conside-
rados antagônicos, como natureza e cultura, corpo físico 
e mente e o já referido sujeito e objeto. Esse enfoque, 
muito pautado na ecologia social, âmbito em que a pró-
pria ecosofia pode ser considerada, muito interessa aos 
assuntos que atravessam o campo da AU, dados os ten-
sionamentos que provoca ao exaltar o confronto teórico-
-prático entre o paradigma moderno, em vários aspectos 
ultrapassado para nossa época, mas ainda dominante, 
e esse paradigma da complexidade, no âmbito do qual 
se destaca a Ecologia da Vida, esse sim tido como mais 
próximo de dar conta das dinâmicas que caracterizam 
o mundo no espaço-tempo, envolvendo variáveis políti-
cas, sociais, econômicas, tecnológicas e de meio ambien-
te a serem consideradas em conjunto para pensar-agir 
naquele em sua multiplicidade e heterogeneidade

   

efeito borboleta
no âmbito da Teoria do Caos, é usado como uma re-

ferência para o fenômeno descoberto pelo meteorologis-
ta Edward Lorenz, na década de 1960. Trata-se de uma 
condição inicial de extrema sensibilidade a que sistemas 
caóticos ficam suscetíveis, ou seja, “mudanças diminutas 
no estado inicial do sistema levarão, ao longo do tem-

po, a consequências em larga escala” (CAPRA, 2006, 
p. 115). É bastante comum tal fenômeno ser conhecido 
em meios não científicos a partir exatamente dessa refe-
rência que Fritjof Capra chama de semijocosa: se uma 
borboleta agitar suas asas em Pequim poderá provocar, 
depois de um mês, uma tempestade em Nova York   

espanto e surpresa
Tim Ingold (2012, p. 112) traça uma diferença entre 

surpresa e espanto. Para ele, é surpresa “(...) quando as 
coisas não saem como previstas, ou quando seus valo-
res – como especialistas estão inclinados a dizer – afas-
tam-se ‘do que se pensava anteriormente’”. Por sua vez, 
o espanto é característico de um mundo em devir, em 
que ele “(...) advém da valorização de cada momento, 
como se, naquele momento, estivéssemos encontrando 
o mundo pela primeira vez, sentindo seu pulso, maravi-
lhando-nos com a sua beleza e nos perguntando como 
um mundo assim é possível” 

estratégia
cálculo das relações de forças que se torna possível 

a partir do momento em que um sujeito de querer e 
poder é isolável de um ‘ambiente’. Ela postula um lugar 
capaz de ser circunscrito como um próprio e, portan-
to, capaz de servir de base a uma gestão de suas rela-
ções com uma exterioridade distinta.  (...). Denomino, 
ao contrário, “tática” um cálculo que não pode contar 
com um próprio, nem portanto com uma fronteira que 
distingue o outro como totalidade visível. A tática só 
tem por lugar o do outro. (...) Essas táticas manifestam 
igualmente a que ponto a inteligência é indissociável 

240   Como o do histo-
riador e filósofo estadunidense Murray 
Bookchin, que resgata, de fins do século 
XIX, o termo ecologia social para, no âm-
bito dos movimentos anarquistas e ecolo-
gistas da década de 1960, pensar em con-
junto ecologia e planejamento urbano.
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dos combates e dos prazeres cotidianos que articula, ao 
passo que as estratégias escondem sob cálculos objetivos 
a sua relação com o poder que os sustenta, guardado 
pelo lugar próprio ou pela instituição (DE CERTEAU, 
1994, p. 46-47)

extracognitivo
Para ampliar as possibilidades do processo cognitivo 

autopoiético, a participação da percepção é fundamen-
tal, mas não só, segundo aponta a psicanalista Suely Rol-
nik (2019, p. 53-54). Para ela, uma experiência mais sutil 
de apreciação do ambiente envolve perceptos e afetos e 
funciona sob um modo que denominou de extracogniti-
vo, que se refere à capacidade da intuição ou, como ela 
prefere chamar, do “saber-do-corpo” (ou “saber-do-vi-
vo” ou “saber eco-etológico”) (ROLNIK, 2016, p. 111), 
tanto mais apurada quanto mais acionadas as sensações 
nas relações. Essa capacidade é da ordem “extrapessoal-
-extrassensorial-extrapsicológica-extrasentimental-extra-
cognitiva” e permite às subjetividades experiências do 
corpo “fora do sujeito” (fora do “eu”), potencializadas 
por sua condição sensível, que é chamado por ela de 
“corpo-vibrátil” ou “corpo-pulsional”. 

habitar
para Tim Ingold é processo em que os seres huma-

nos e não humanos e as coisas participam ativamente 
da formação e das transformações no ambiente, ou seja, 
fazem parte inerente, engajada, imbrincada de seus flu-
xos ou, como ele chama, das correntes da vida. Para o 
autor, o mundo habitado, que é aquele da “nossa per-
cepção”241, nem ao menos tem superfície: “seja qual for 

a superfície na qual alguém se encontre, seja do solo, da 
água, da vegetação ou de construções, ela está no mun-
do” (INGOLD, 2012, p. 121) e não sobre o ou dentro 
dele: “(...) o mundo aberto pode ser habitado justamente 
porque, onde quer que haja vida, a separação da inter-
face entre terra e céu dá lugar à mútua permeabilidade 
e conectividade. O que chamamos vagamente de chão 
não é uma superfície coerente, mas uma zona na qual 
o ar e a umidade do céu se combinam com substâncias 
cuja fonte está na terra, na formação contínua das coisas 
vivas. Sobre uma semente que cai no chão, Paul Klee 
(1973, p. 29) escreve que “a relação com a terra e a 
atmosfera dá-lhe a capacidade de crescer […] (...)”. Em 
suma, não pode haver vida num mundo onde o céu e a 
terra não se misturam (KLEE, 1973, p. 32). As afetações, 
interferências e transformações mútuas, esses entrelaça-
mentos de relações entre todas as coisas e o tempo todo, 
minam as previsibilidades. Como seria possível conhe-
cer e entender então esse mundo imprevisível? Segundo 
Ingold, através do movimento no seu cerne, ou seja, no 
que ele chama de exterior, que é “lugar de experiên-
cias” de outros.

habitus
um dos autores que conceituou habitus foi o soció-

logo Pierre Bourdieu (2002, p. 67), que o toma como 
“(...) sistema de disposições duradouras e transponíveis 
que, integrando todas as experiências passadas, funcio-
na a cada momento como uma matriz de percepções, 
de apreciações e de acções, e torna possível efectuar de 
tarefas infinitamente diferenciadas graças às transferên-
cias analógicas de esquemas que permitem resolver os 
problemas da mesma forma e graças às mesmas correc-

241 O mundo da nossa percepção, 
para Ingold, é mundo habitado, que “in-
clui a terra debaixo de nossos pés, o céu 
arqueando acima de nossas cabeças, o ar 
que respiramos, para não mencionar a 
profusão de vegetação, alimentada de 
energia pela luz do sol, e todos os animais 
que dependem dela, ocupadamente absor-
vidos em suas próprias vidas como estamos 
na nossa” (INGOLD, 2012, p. 153).
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ções incessantes dos resultados obtidos, dia-
lecticamente produzidas por esses mesmos 
resultados”

  

heterogeneidade
o que não se mistura, preservando suas sin-

gularidades mesmo quando imbricado com 
outro

imanente e transcendente
por séculos, para as sociedades ociden-

tais europeias, o mundo esteve dividido em 
duas partes com importâncias não paritárias 
entre si: uma chamada de transcendente e a 
outra, de imanente. Esta hipótese foi defen-
dida por alguns discursos que influenciaram 
definitivamente os modos de viver, de habi-
tar esse mundo em certos períodos da histó-
ria. Na Grécia antiga, Platão (século V a.C.), 
discípulo de Sócrates e seguidor desses seus 
pressupostos, acreditava que somente seria 
através do conhecimento, dos exercícios de 
pensamento, que o homem poderia se apro-
ximar da perfeição. E para tudo e todos que 
habitam o mundo haveria um modelo, um 
original perfeito que foi localizado em um dos 
dois planos em que ele dividiu o mundo, co-
nhecido como transcendente, metafísico, inte-
ligível. Esse plano também seria o habitat das 
almas dos homens, através das quais eles são 
capazes de conhecer. Eternas, as almas apre-
endem as essências de tudo o que existe, mas 

as esquecem quando encarnam nos corpos 
que habitam o plano sensível, que se caracte-
rizaria por seus seres e coisas finitas, pela pre-
dominância da falsidade e das ilusões. Seria 
através do conhecimento pelo pensamento/
inteligência, portanto, a possibilidade de as 
almas ascenderem novamente à eternidade, 
mesmo que precisassem reencarnar várias 
vezes num movimento de purificação a cada 
vida. Os corpos humanos – habitantes do ou-
tro plano platônico, chamado de imanente (já 
referido anteriormente como sensível) – carac-
terizados por suas sensações, paixões, afetos, 
não poderiam contribuir para a formulação 
dos fundamentos estáveis e racionais através 
dos quais se explicaria o mundo. Esses corpos 
sensíveis, se acreditava, até seriam capazes de 
explicar “como” eram as coisas, mas a tarefa 
de dizer “o que” elas eram, essa não se aceita-
va escapar à compreensão da alma.

Em resumo:
1. Transcendente é aquele “(3) que trans-

cende os limites da experiência possível” 
(FERREIRA, 1995, p. 644) buscando alicer-
ces fora dela. 

2. Imanente é o “(2) que está contido em 
ou que provém de um ou mais seres, inde-
pendentemente de ação exterior” (FERREI-
RA, 1995, p. 350).  

Dessa maneira, o mundo transcendente, 
metafísico, inteligível, detentor dos fundamen-
tos, das verdades e das essências é colocado 
como superior ao outro, funcionando como 

modelo a ser copiado por ele; é ali onde es-
tariam todas as coisas e seres originais, ideais, 
perfeitos e imutáveis, porque iguais somente 
a si mesmos. As percepções, as sensações, as 
emoções, os afetos, as relações, ou seja, aqui-
lo que torna as vidas inconstantes e imprevi-
síveis numa realidade imanente colocam os 
seres e todo o resto desse mundo de ilusões 
e falsidades como meras representações dos 
modelos ideais metafísicos, sempre procuran-
do copiar, da melhor maneira possível, as es-
sências, as identidades ideais metafísicas. O 
conhecimento aqui se faz com base na recog-
nição, ou seja, o re-conhecimento, pela con-
templação, daquilo que é idêntico a si mesmo 
e que a “alma” (racional, eterna e, por isso, 
pertencente ao mundo das ideias) já sabia, 
tendo se esquecido ao encarnar em corpos, 
considerados “materiais limitados” (GALLO, 
2012). O conhecimento, através da razão se-
ria o caminho para se atingir as verdades que 
habitam o plano das ideias. Essa polarização 
transcendente-imanente perpassa a Idade Mé-
dia – período em que os monoteístas que con-
quistaram a hegemonia religiosa no ocidente 
colocam seu deus habitando o mundo metafí-
sico, de onde dita as leis e controla os corpos 
humanos que habitam a imanência pecadora 
–, bem como o renascimento e os períodos 
que o procederam. Traços desse modo de 
pensar se alastram chegando até a nossa con-
temporaneidade, atingindo consistentemente 
as experiências de imersão dos corpos na 
imanência do mundo. Outra influência bas-
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tante significativa ainda nos dias de hoje é a 
compreensão cientificista e determinista carte-
siana do século XVII, que tomava o mundo 
como “máquina perfeita governada por leis 
matemáticas exatas” (CAPRA, 2006, p. 35), 
ratificando situações duais herdadas pelo sé-
culo XXI que polarizam o mundo por exem-
plo, em natureza e cultura, sujeito e objeto, e 
os corpos, em corpo físico e mente  

imerso
misturas, derivas, permanência por longos 

períodos de tempo nos lugares, oportunida-
des para agenciamentos, devires, e não ex-
cursões onde os professores se portam como 
guias turísticos e os estudantes, turistas que 
fotografam para ver as fotos em casa após seu 
retorno

incorporado
ver página 369

interior e exterior
ver dentro e fora

liofilizar
empregado originalmente na Química, 

liofilizar significa secar as substâncias vivas 
quando submetidas a baixas temperaturas. 
Trazendo para o contexto aqui tratado, esse 

processo se referiria “(...) à secagem do traba-
lho vivo, que produz coisas úteis (...)” (AN-
TUNES, 2017, p. 73) pelo mercado capitalista

multiplicidade
infinitas e emaranhadas dimensões ou 

pontos de vista, compondo realidades distin-
tas. Potência para transformações, multiplica-
ções. Pressupõe a negação das totalizações e 
das reduções a unidades, tendo em vista que 
a diferença torna singular cada coisa e cada 
ser que compõem o mundo e que devem 
ser respeitados nessa condição: como diz Sil-
vio Gallo (2007), “(...) mistura de coisas não 
misturáveis”, ampliações. Deleuze e Guattari 
trazem a imagem do rizoma como multipli-
cidade, sistema escrito como n-1, em que a 
unidade faz parte do múltiplo quando subtra-
ída dele

marcas
ao explicar o que chama de marcas, Rol-

nik (1993, p. 2) diz que “a partir de um certo 
limiar, [novas composições de nós mesmos] 
geram em nós estados inéditos, inteiramente 
estranhos em relação àquilo de que é feita a 
consistência subjetiva de nossa atual figura. 
Rompe-se assim o equilíbrio desta nossa atual 
figura, tremem seus contornos. Podemos di-
zer que a cada vez que isto acontece, é uma 
violência vivida por nosso corpo em sua for-
ma atual, pois nos desestabiliza e nos coloca 

a exigência de criarmos um novo corpo - em 
nossa existência, em nosso modo de sentir, de 
pensar, de agir etc. - que venha encarnar este 
estado inédito que se fez em nós. E a cada vez 
que respondemos à exigência imposta por 
um destes estados, nos tornamos outros. Ora, 
o que estou chamando de marca são exata-
mente estes estados inéditos que se produzem 
em nosso corpo, a partir das composições que 
vamos vivendo. Cada um destes estados cons-
titui uma diferença que instaura uma abertura 
para a criação de um novo corpo, o que signi-
fica que as marcas são sempre gênese de um 
devir”. As marcas aparecem também no que 
Jacques (2012, p. 300) nomeou corpografia, 
quando sinais resultantes das relações de um 
corpo com outros ficam nele gravadas de al-
guma maneira. 

máquina inteligente
por máquina inteligente o sociólogo Ri-

chard Sennett entende as do nosso mundo 
contemporâneo, que não são estáticas, pois 
podem aprender com suas próprias experiên-
cias a partir de mecanismos de retroalimen-
tação

molar e molecular 
para a arquiteta Monique Sanches Marques 

(2010) amparada por Felix Guattari, “Tudo é 
política, mas toda política é ao mesmo tempo 
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macro e micropolítica. (...) O macro e o micro 
são dois modos de recortar a realidade, dis-
tintas, mas inseparáveis, embaralhadas uma 
com a outra.” (MARQUES, 2010, p. 91). A 
macropolítica se refere à realidade, tanto no 
nível individual quanto coletivo, das formas 
constituídas que se dão facilmente à nossa 
percepção. A micropolítica, por sua vez, não 
trata mais de formas, mas de forças que in-
sistem em permanecer veladas porque consti-
tuem técnicas de produção de subjetividades. 
Também abrange a realidade individual e 
coletiva. A questão micropolítica – ou seja, 
a de uma analítica das formações do desejo 
no campo social – refere-se ao modo como 
se cruza o nível das diferenças sociais mais 
amplas que Guattari denomina de “molar” 
– com aquele que chamou de molecular. “A 
análise micropolítica se situa no cruzamento 
entre esses diferentes modos de apreensão de 
uma problemática. Não são apenas dois mo-
dos, mas multiplicidades, pois não existe uma 
subjetividade de um lado e, do outro, a reali-
dade social material.” (MARQUES, 2010, p. 
90-91)

molecular
ver molar

outro
para o filósofo Silvio Gallo (s.d., p. 9), 

“(...) um pensamento do exterior é um pen-
samento do outro. Mas não do outro como 
um “outro eu”, e sim do outro enquanto tal, 
do outro que está, inclusive, no eu. Afirmar 
o pensamento do exterior significa afirmar a 
diferença como diferença, sem um retorno ao 
mesmo” 

paixão
Jorge Larrosa (2017a, p. 28-29) traz a pala-

vra “paixão”, tensão entre liberdade e escra-
vidão, se referindo a(o): 1º. Um sofrimento ou 
um padecimento, onde o sujeito não é ativo 
(agente), mas também não é passivo naquilo 
que, geralmente, entendemos por passivo: ele 
é sim paciente e faz algo quando assume sua 
paixão, por exemplo, ao assumir seu padecer; 
2º. Uma certa heteronomia traduzida numa 
“responsabilidade em relação com o outro”, 
uma liberdade, porém, “dependente,(...)  fun-
dada não nela mesma mas numa aceitação 
primeira de algo que está fora de mim, de 
algo que não sou eu e que por isso, justamen-
te, é capaz de me apaixonar”; amor-paixão 
ocidental, cortesão, onde o objeto do desejo 
está sempre inalcançável, é impossível de se 
possuir, mas possui o sujeito apaixonado que 
está fora de si, “dominado pelo outro, cativa-
do pelo alheio, alienado, alucinado”

performance
termo usado pela arquiteta e antropóloga 

Alessia de Biase (REDOBRA, 2012, p. 19) 
para designar coisas que, mesmo estando nós 
acompanhados por outros sujeitos, acabam 
se construindo sem compartilhamentos, sem 
sentidos coletivos

 

política da invenção
de acordo com sua autora, Virginia Kas-

trup (2005, p. 1282), “a política da invenção 
é, assim, uma política de abertura da atenção 
às experiências não-recognitivas e ao devir. 
O desafio da implementação dessa política é 
conceber práticas que viabilizem o desenca-
deamento de processos de problematização 
que não se esgotem ao encontrar uma solu-
ção”

recursividade
um processo recursivo é aquele em que os 

produtos e os efeitos são, ao mesmo tempo, 
causas e produtores do que produz (sociolo-
gicamente, segundo Morin, “(...) a sociedade 
é produzida pelas interações entre indivíduos, 
mas a sociedade, uma vez produzida, retro-
age sobre os indivíduos e os produz” (MO-
RIN, 2007, p. 74))

reterritorialização
ver desterritorialização
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saberes didáticos
segundo a pedagoga Cristina d’Ávila (2014, 

p. 91), os saberes didáticos, constituintes e 
indissociáveis de saberes mais amplos que 
são os pedagógicos, referem-se diretamente 
ao processo de ensino, destacando-se como 
“a arte de mediar”. Citando Gautier (apud 
d’ÁVILA, 2014, p. 92), a autora divide os sa-
beres didáticos em dois tipos: saberes referen-
tes à mediação de classe, onde “os professores 
lançam mão para estimular a aprendizagem, 
a participação, o trabalho compartilhado, a 
confiança, enfim, para gerar uma atmosfera 
positiva para a aprendizagem significativa.” e 
saberes referentes à mediação da disciplina, 
que corresponde “a todas as ações orquestra-
das por saberes que favoreçam o processo de 
ensino e aprendizagem e que são dirigidos di-
retamente à disciplina lecionada”

saberes pedagógicos
de caráter mais amplo que os saberes didá-

ticos, sustentam as práticas pedagógicas, pois 
“(...) concepção filosófica e explicativa” (d´Á-
VILA; FERREIRA, 2019, p. 40) daqueles pri-
meiros. Abarcam conhecimentos, habilidades 
e valores que vão constituindo a formação 
dos docentes a partir de estudos e pesquisas 
que estes possam realizar, bem como do ten-
sionamento crítico de sua prática profissional 
e suas intencionalidades.  

sentir-pensar-agir
“sentipensar” foi o termo criado pelo pro-

fessor espanhol Saturnino de la Torre (TOR-
RE, 2018, p. 57) para indicar “(...) o processo 
mediante o qual colocamos para trabalhar 
conjuntamente o pensamento e o sentimen-
to (...)” através da “(...) fusão de duas formas 
de interpretar a realidade, a partir da reflexão 
e do impacto emocional, até convergir num 
mesmo ato de conhecimento a ação de sentir 
e pensar”, o que envolve tanto o emocional, 
quanto o cognitivo. Para Torre, é necessário, 
para que se realize, “(...) de uma concepção 
holística e integradora da realidade, onde o 
biológico, o psicológico e o sociocultural re-
presentam dimensões parciais de uma reali-
dade complexa” (TORRE, 2018, p. 57). 

A esse termo-fusão do “sentir-pensar” 
acrescentei o agir, pois entendo que se trata 
de movimentos indivisíveis.

skholé
termo grego que, literalmente, significa 

“‘tempo livre’, traduzido para o latim como 
otium, ‘ócio’. O termo latino schola designa 
o lugar ou o estabelecimento público destina-
do ao ensino. Poderíamos dizer que a palavra 
escola remete, fundamentalmente, ao tempo 
(livre) e ao espaço (público) dedicado ao es-
tudo”

sistema aberto e dinâmico
sistema aberto é todo aquele em que acon-

tecem trocas de materiais, informações e/ou 
energia entre seu interior e o exterior (am-
biente), como ocorre com os seres humanos. 
Os sistemas dinâmicos são assim caracteriza-
dos por contarem com certos mecanismos – 
como aquele que trabalha no sentido de man-
ter constante a temperatura corporal de seres 
humanos – que buscam mantê-lo sob certo 
equilíbrio em determinadas condições, o que 
é chamado de homeostase  

surpresa
ver espanto

tática
ver estratégia

teoria/ praxis/ prática/ poiesis
teoria corresponde a conhecimentos gerais 

que auxiliam na especulação dos aconteci-
mentos. Localizada no plano das imaterialida-
des, torna-se contribuinte de transformações 
no(s) e do(s) mundo(s) quando tornada 
ação(ões) efetiva(s) interferindo diretamente 
nas diversas realidades através de interces-
sões (mediações), momento em que passa a 
constituir praxis. Esta, por sua vez, faz-se da 
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consonância entre as dimensões objetivas e 
subjetivas de ação(ões) consciente(s) criado-
ra(s) e criativa(s), ação(ões) essa(s) – também 
conformada(s) por reflexões e críticas – pro-
motora(s) de transformações nos níveis subje-
tivo e coletivo a partir do que provocam re-
ciprocamente as relações estabelecidas entre 
tudo e todos, ou seja, pressupõe(m) transfor-
mações de si no mesmo passo em que essas 
possibilitam transformações no(s) mundo(s) e 
vice-versa. Segundo Paulo Freire (2005, p. 42), 
esta seria a “(...) reflexão e ação dos homens 
sobre o mundo para transformá-lo. Sem ela, é 
impossível a superação da contradição opres-
sor-oprimido”. Como uma das dimensões da 
praxis, a prática se caracteriza como possuido-
ra de um caráter mais utilitarista e imediatista 
da qual lança mão os corpos humanos para 
fazerem suas atividades mais corriqueiras. 
Prática e teoria estão intimamente ligadas pe-
los próprios acontecimentos da vida “concre-
ta” e se revezam em processos que envolvem 
corpos atentos e ativos no sentido de incorpo-
rarem saberes e apurarem habilidades impor-
tantes para sua(s) praxis. A poiesis, enquanto 
ação(ões) do fazer, da concretização de algo 
(como lhe atribuíam os gregos), traz para a(s) 
prática(s) um caráter ludo-sensível singular 
que a(s) torna especial(is), ou seja, diferente(s) 
do que praticam outros corpos mesmo que 
seja visando o mesmo resultado. Segundo 
o arquiteto Flavio Carsalade (1997, p. 233), 
“ela toca diretamente a alma, desvelando um 
mundo além da percepção corriqueira, abrin-
do e alargando a consciência, mostrando uma 

nova realidade”.

território
arranjos espaço-temporais que são criados 

pelas subjetividades como modos de exis-
tências (ROLNIK, 2016, p. 58), condições 
mais ou menos estáveis para que possam se 
comunicar, pensar e agir no mundo, pois de 
qualquer maneira estão a ele integradas. Não 
se referem a circunscrições geográficas nem 
com circunscrições de pertencimento (ROL-
NIK, 2016, p. 58). “Os territórios são com-
posições que dizem respeito a uma relativa 
constância – assim como a aprendizagem in-
corporada do filósofo e biólogo Francisco Va-
rela. Mesmo com a incessante variação, existe 
algo que é mais ou menos estável, pois regras 
temporárias estão sempre se delineando. O 
que garante essa condição mínima de estabili-
dade é o território, que se constitui a partir de 
certa repetição e regularidade. (...) Dentro de 
um território não precisamos refletir a todo 
momento sobre cada uma de nossas escolhas 
e temos o sentimento de ‘estar em casa’. Em 
uma hipotética ausência de territórios não 
poderíamos antecipar nada. Nós nos encon-
traríamos em meio ao caos e tudo pareceria 
aleatório” (GURGEL; KASTRUP, 2017, p. 4). 
Guattari e Rolnik (2013, p. 388), seguindo por 
essa mesma direção, entendem território “(...) 
num sentido muito amplo, que ultrapassa o 
uso que dela fazem a etologia e a etnologia. 
Os seres existentes se organizam segundo ter-
ritórios que os delimitam e os articulam aos 

outros existentes e aos fluxos cósmicos. O 
território pode ser relativo tanto a um espa-
ço vivido, quanto a um sistema percebido no 
seio do qual um sujeito se sente ‘em casa’. 
O território é sinônimo de apropriação, de 
subjetivação fechada sobre si mesma. Ele é 
o conjunto dos projetos e das representações 
nos quais vai desembocar, pragmaticamente, 
toda uma série de comportamentos, de inves-
timentos, nos tempos e nos espaços sociais, 
culturais, estéticos, cognitivos”

transcendente
ver imanente

transversalidade
esse termo, cunhado pelo filósofo Felix 

Guattari, é explicado por Passos e Barros 
(2015, p. 26) como um “aumento dos quanta 
comunicacionais intra e intergrupos”, pois, se-
gundo seu autor, o modelo edípico freudiano 
que coloca o poder do “deus pai castrador” 
como possibilidade hegemônica para explicar 
a organização psíquica e a vida em sociedade 
não seria suficiente para a análise das várias 
e difusas dimensões do poder que vitalizam, 
na contemporaneidade capitalista, processos 
de subjetivação considerados para sujeitos ou 
para grupos de sujeitos. Como explicam os 
psicólogos Eduardo Simonini e Roberta Ro-
magnoli (2018, p. 919-920), “para além da ver-
ticalidade hierarquizante e da horizontalidade 
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niveladora de perspectivas, a transversalidade 
já remeteria a uma dimensão mais conecti-
va, colocando em análise estratos diversos e 
descontínuos a atravessar um determinado 
sujeito ou grupo. Diante disso, Guattari, em 
suas primeiras aproximações do tema, consi-
dera que a transversalidade tem a ver com 
o quanto um grupo consegue “observar” seu 
funcionamento como mais complexo do que 
mera submissão a uma hierárquica autorida-
de ou limitado a arranjos horizontalizados de 
uma estabilidade identitária. Nesse contexto, 
uma psicanálise política tenderia a aumentar 
o coeficiente de transversalidade, ou seja, pro-
mover uma maior fluidez institucional, uma 
vez que atenta ao trabalho inconsciente que 
se opera em diferentes dimensões de uma 
dada situação analítica. Esse inconsciente, po-
rém, liberta-se do Édipo familiar e se lança na 
trama das instituições, do social, das diversas 
estéticas de vida, das políticas que fomentam 
intervenções mundiais”. Em resumo, análises 
segundo o conceito de transversalidade possi-
bilita a associação de problemas psiquiátricos 
a problemas mais amplos, de cunho social 
e político, como numa complexa teia (teia 
em seu sentido sistêmico) de dimensões va-
riáveis e crescentes, cujas reverberações vão 
compondo os processos de subjetivação dos 
sujeitos-insetos em suas relações no e com o 
mundo.
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