Boletim Imaginário #3 - Coletivo Parabelo - 7 de Outubro de 2019

História da educação da população negra no Brasil. Aula imaginária Plantação de memórias
autoetnográficas. Coletivo Parabelo. São Paulo. 2019. Fotografia Arquivo Coletivo Parabelo.

Considerações sobre o último Mutyrão:
No último Mutyrão entramos em contato com a ideia de que professoras/es - performadoras/
res - pesquisadoras/es podem ser lidas como o que tem sido chamado de investigadoras/
es pós-abissais, uma vez que tendem a ultrapassar as linhas abissais com as quais o
advento da sociedade moderna compartimentou criação artística, processos educativos
e investigação crítica. Tal prerrogativa parece exigir com que professoras/es,
performadoras/es-pesquisadoras/es desenvolvam metodologias não extrativistas que
rompam com a separação entre sujeito e objeto, dentro e fora, mente e corpo, ao se
lançarem em investigações críticas orientadas por relações entre sujeitos e sujeitos,
nas quais tanto a observação é participante, quanto à participação é observada, o que
aparentemente acarreta no acionamento da co-presença corporal em um determinado espaçotempo compartilhado na e pela construção do coconhecimento, de modo que toda pesquisa
seja necessariamente uma pesquisa coletiva. Nesse sentido, é imprescindível levar em
consideração que, ao desenvolver metodologias não-extrativistas, investigadoras/res
pós-abissais precisam lidar com os cortes, lesões e traumas provocados pelas linhas
abissais que recortam a sociedade brasileira em posições de gênero, classe e etnia
a fim de perpetuar toda sorte de desigualdade social. A partir disso, nos parece que
investigadoras/res pós abissais que desenvolvam metodologias não extrativistas, tal qual
parece ser o caso de professoras/es-performadoras/es-pesquisadoras/es interessadas na
concepção de aulas performáticas, precisam estar comprometidas com o desmantelamento
das interdições capitalistas, patriarcais e raciais que procuram escamotear a violência
promovida pela empresa colonial/moderna, com mitos como a chamada democracia racial,
por exemplo. Logo, trata-se de atravessar as linhas abissais que procuram alimentar
os gabaritos de inteligibilidade do monstro, informados por toda uma genealogia
da anomalia, na busca pela promoção de formas de subalternização, objetificação e
congelamento do eu, na e pela atualização de regimes de suspeição responsáveis por
manter espaços-tempos de exclusividade para aqueles que são enquadrados como brancos
e/ou homens e e/ou de elite. Para tanto, começamos a nos questionar que assumir tal
responsabilidade aparentemente convoca um certo exercício de empatia crítica na
qual o coletivo apareça no aqui e agora como uma premissa, em detrimento de uma
promessa que só se realizará em um futuro mais ou menos distante. De certa forma,
trata-se da fundação de uma comunidade de aprendizagem na qual a cura, a criação e
a crítica emanam da nossa experiência corporal sensível, no e pelo engajamento como
uma certa artesania das práticas nas e pelas quais podemos transformar aquilo que
sabemos, ao invés de somente reproduzirmos aquilo que já temos como dado e sabido.

Local e horário do próximo Mutyrão:
Nosso próximo Mutyrão está marcado para o dia 11 de outubro de 2019, sexta-feira, das
15h às 18h, no saguão do primeiro andar do Instituto de Artes da Unesp, localizado
na Rua Dr. Bento Teobaldo Ferraz, 271, Barra Funda, São Paulo. O Mutyrão fará parte
do encerramento da Jornada de Pesquisa em Arte organizada pelo Programa de Pósgraduação em Arte da UNESP e do Encontro Científico do Mestrado Profissional PROF-ARTES.
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Proposta do próximo Mutyrão:
Nesse Mutyrão continuaremos desenvolvendo a linha de força Táticas Afetivas
Anarcadêmicas, por meio da realização da aula imaginária “Quem vai velar pela escola
pública?”. Ao persistirmos na questão do que faz de uma escola uma escola na atual
conjuntura de desmonte da educação pública, é importante valorizarmos as oportunidades
para co-imaginarmos espaços tempos que não se restrinjam a práticas de reprodução de
valores e conhecimentos conformados de acordo com um ideário patriarcal, capitalístico e
colonial. Tal crise demonstra um descompasso entre uma utopia civilizatória vinculada à
perspectiva moderna republicana, em que a escola pública seria a instituição responsável
pela construção de uma sociedade melhor; e uma realidade que desqualifica tal instituição,
que precisa se adequar aos parâmetros rentáveis e eficazes do capitalismo global em
que há a predominância de interesses privados. Diante dessa perspectiva, poderíamos nos
questionar, conforme propõe Tania Bruguera em sua Cátedra Arte de Conduta, se uma ação
artística promove a abertura de um espaço tempo de liberdade e interação com a realidade
em uma atitude autorreflexiva e de crítica de nossas ações, como temos atualizado ou
subvertido certos padrões sociais de conduta preconizados por um ideário moderno de escola?
A partir da homenagem à escola pública feita pela participante Marina Klautau no último
velório da escola pública, pedimos que no decorrer dessa semana você recolha perguntas,
frases e sentenças a respeito da escola pública que emerjam em contextos da sua vida
social - no metrô, na padaria, em casa, no trabalho, na universidade, etc. Imagine uma
forma de compartilhar o material recolhido durante o nosso velório da escola pública.
Sua proposta poderá ter duração de até cinco minutos, ou então, ser uma ação duracional
que acontecerá durante as três horas do encontro.

Combinados para os próximos Mutyrões:
- A Naíla Rodrigues se responsabilizou pela escrita do Andaime a fim de registrar
o último Mutyrão. Seu registro deverá ser apresentado no próximo encontro.
- Anteriormente, a Mayra Suzuki havia sugerido realizarmos inserções de notas
de falecimento da escola pública em jornais de grande circulação. Acreditamos que a
realização do velório da escola pública no encerramento da Jornada de Pesquisa do PPGA
do Instituto de Artes da UNESP pode ser uma boa oportunidade para experimentarmos essa
ideia. O que você acha, Mayra?
- A Mayra Suzuki também havia se oferecido para fazer um orçamento para a coroa de
flores que compõe o velório da escola pública, a fim de tentarmos conseguir um preço mais
em conta. Você acha que ainda é viável fazer o orçamento, Mayra? Nesse caso, precisaríamos
de uma devolutiva até quarta-feira de manhã, para podermos produzir a ação de sextafeira em tempo.
- A Nathália Pallos informou que
que não foram utilizados no último
saber, podemos utilizar esse material
precisaríamos de uma devolutiva até
ação de sexta-feira em tempo.

sobraram uma média de 60 taças e 200 guardanapos
velório da escola pública. Assim gostaríamos de
no próximo encontro, Nathália? Nesse caso, também
quarta-feira de manhã, para podermos produzir a
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- O Fábio Santos nos informou que não se sentiria confortável em continuar
participando dos Mutyrões contando com auxílio do Coletivo Parabelo, por isso, preferiu
se desligar de modo definitivo. Nesse momento, estamos combinando a retirada do material
do Erratório que será devolvido por ele.

Leituras para o próximo Mutyrão:
BRUGUERA, Tânia. When behavior becomes form. (Quando o comportamento se torna forma) Trad.
Bárbara Kanashiro. In: Parachute, vol. 125, January 2007, p. 62-70.
- Trata-se de um ensaio escrito pela artista cubana Tania Bruguera a respeito do ideário
relativo a um projeto artístico no qual a temática é a educação. Tal projeto, denominado Cátedra
Arte de Conduta, se constitui em um espaço tempo de interação com a realidade em uma perspectiva
crítica da educação entendida como controle de conduta em determinado contexto, em que a arte
torna-se agente de e para a mudança social.
CARVALHO, A. F. de, & GALLO, S. D. de O. (2017). Defender a escola do dispositivo pedagógico: o lugar
do experimentum scholae na busca de outro equipamento coletivo. In: ETD - Educação Temática
Digital, 19 (4), p. 622-641. https://doi.org/10.20396/etd.v19i4.8648756
- Trata-se de um artigo escrito pelos professores pesquisadores brasileiros Alexandre
Carvalho e Silvio Gallo a respeito de uma possível ação em defesa da escola. Por essa perspectiva,
os autores questionam: do que e de quem a escola precisa ser defendida? Ao responderem a essa
questão, os autores apresentam uma discussão em torno da perspectiva moderna de escola desde uma
concepção iluminista, que instituiu a escola como máquina de poder responsável pela modelagem
subjetiva e social de acordo com um padrão universal de ser humano, por meio de um dispositivo
pedagógico imbricado com a máquina de poder estatal. A partir dessa análise, os autores propõem
a experimentação de um fazer pedagógico que afirme a construção de equipamentos coletivos que
afirmem a vida pela via do desejo. na experimentação de um certo experimentum scholae.
SANTOS, Boaventura de Souza. Da universidade à pluriversidade e à subversidade. In: O fim do
império cognitivo: a afirmação das epistemologias do Sul. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2019,
p. 375-406.
- Trata-se do último capítulo do livro “O fim do império cognitivo” do sociólogo lusitano
Boaventura de Souza Santos, que apresenta a crise atual da universidade pública localizada entre
um passado colonial ainda presente, os interesses econômicos vinculados ao capitalismo global
e os movimentos de resistência às relações de dominação epistemológica, histórica e cultural.
Ao exemplificar como este processo tem ocorrido em diferentes contextos, o autor demonstra
a permanência de ideários coloniais no modus operandi de universidades públicas em países
colonizados, mesmo após a oficialização de sua independência. A partir desse panorama, o autor
apresenta diferentes modos de lidar com o conhecimento e valorizar a pluralidade de saberes
por um viés de combate à dominação, em um processo de descolonização baseado em uma ecologia
de saberes que exige justiça cognitiva, social e histórica. Nesse sentido, é preciso criticar
uma certa ideia de universidade pautada por modelos de sujeito e conhecimento universais, ao
defender a emergência do que o autor chama de subversidade ao promover a admissão de grupos
subalternizados no ensino superior público, o que necessariamente acarretaria na produção de
uma determinada ecologia de saberes na e pela criação de uma pluriversidade.
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