Boletim Imaginário #0 - Coletivo Parabelo - De 16 de Julho a 20 de Agosto de 2019

O Mutyrão de Imaginação Performativa, Política e Pedagógica consiste em uma mobilização coletiva
para auto-organização de um espaço tempo onde performadores, professores e pesquisadores possam
exercitar uma espécie de impulso pedagógico ao imaginarem aulas performáticas que tentam se
afastar da premissa da educação pela arte ao se aproximarem da prerrogativa da arte como educação,
conforme instabilizam as separações entre criação artística e processo educativo. Historicamente
o termo mutirão provém do tupi mutyro e pode ser traduzido para o português como trabalho em comum.
Embora em um primeiro momento tenha sido empregado para designar trabalhos realizados em áreas
rurais e suburbanizadas em prol do benefício de todos os envolvidos, atualmente o termo mutirão é
utilizado em referência a qualquer inciativa coletiva não-remunerada desenvolvida para o bem comum.
A partir disso, o Mutyrão de Imaginação Performativa, Política e Pedagógica propõe o acionamento
daquilo que o performeiro mexicano Guilhermo Gomez Peña tem chamado de Ativismo Imaginário, ao
acionar processos de co-imaginação de arte como educação nos e pelos quais experimentamos práticas
artístico-pedagógicas que preconizam um fazer com em detrimento de um fazer para performadores,
no intuito de destravar nossa imaginação performativa, política e pedagógica coletiva. Nesse viés,
o Mutyrão de Imaginação Performativa, Política e Pedagógica tenta rastrear aquilo que delimita
as fronteiras entre o que aparenta ser intolerável e aquilo que parece ser desejável nos nossos
modos de fazer arte, de fazer educação, de fazer a vida cotidiana. Com esse intuito, nos colocamos
perguntas como: o que aconteceria se transformássemos aquilo que faz de um professor um professor,
uma aula uma aula, ou mesmo, uma escola em uma escola, em um problema para a imaginação?
Para tanto, o Mutyrão de Imaginação Performativa, Política e Pedagógica prevê a realização de
encontros quinzenais a fim de conceber uma rede de coletivização de saberes e práticas artístico
pedagógicas ao estabelecer canteiros imaginários que opera através de três princípios elementares:
ajuda mútua, compartilhamento de tarefas e rodízio de funções. Dessa forma, o Mutyrão pretende
experimentar mais um certo impulso do que uma determinada finalidade instrumental pedagógica,
através de três linhas de força de imaginação específicas relacionadas entre si, à saber:
plantações de memórias autoetonográficas, desejos de rua transpedagógicos e táticas afetivas
anarcadêmicas, no trânsito entre o ensino superior e básico, formal e não formal, ao estabelecer
diálogos entre a universidade pública, a escola pública e o espaço público na cidade de São Paulo.
Nessa primeiro levante realizado durante o segundo semestre de 2019, o Mutyrão terá como mote o
tema Criar + Educar = Sem Norte ao investigar de que modo artistas, educadores e teóricos latinoamericanos têm nos ajudado a resolver a equação arte e educação, a fim de transformá-la em
um problema para a nossa imaginabilidade sem qualquer compromisso com imperativos técnicos
instrumentais, como a implementação de modelos, projetos, planejamentos, etc. Em um período no
qual o país se encontra mergulhado em um ambiente dominado por um apelo a um retrocesso a
tradições frequentemente autoritárias, o Coletivo Parabelo aposta no Mutyrão como um modo de
exercitar nossa imaginação coletiva a fim de desafiar as caricaturas do artista vagabundo e do
professor doutrinador, desenhadas pelos ideólogos de base conservadora cujo principal objetivo
é consensualizar a opinião pública sobre o atual estatuto da arte e da educação no Brasil.
Os interessados em participar dos Mutyrão poderão manifestar seu interesse no
período de 01 a 15 de julho pelo e-mail contatoparabelo@gmail.com se apresentando
e
respondendo
à
pergunta:
por
que
você
deseja
participar
dos
Mutyrões?
O Coletivo Parabelo selecionará 12 interessados para participar gratuitamente dos encontros
quinzenais realizados no período de julho a novembro de 2019, sempre às segundas-feiras, das
17h às 20h, na região da Bela Vista, centro de São Paulo. Cabe frisar que também estão previstas
a realização de Mutyrões a partir das linhas de força de imaginação específicas, em horários
e locais a serem definidos, cuja participação se dará conforme a disponibilidade de cada um.

Divulgação do Mutyrão de Imaginação Performativa, Política e Pedagógica
Coletivo Parabelo. São Paulo. 2019

Boletim Imaginário #0 - Coletivo Parabelo - 16 de Julho de 2019
Considerações sobre o último Mutyrão:
Não houve.

Local e horário do próximo Mutyrão:
O primeiro Mutyrão de Imaginação Performativa, Política e Pedagógica consistirá na
realização de uma entrevista no próximo dia 22 de julho de 2019, segunda-feira, das
18h às 20h, no local onde serão realizados quinzenalmente ao longo de todo o semestre
os Mutyrões: Espaço Open Arts - Rua Quatorze de julho, 74, Bela Vista, São Paulo/SP.

Proposta do próximo Mutyrão:
Para a entrevista, solicitamos a leitura de três textos relacionados ao referido
Mutyrão. A partir da leitura desses textos, pedimos que você formule três questões,
de modo que as interpelações devem ser feitas da seguinte forma: três perguntas
formuladas a partir da leitura de um único texto, ou então, uma indagação formulada
a partir da leitura de cada um dos textos.

Combinados para o próximo Mutyrão:
- Após a realização da entrevista, apresentaremos o termo de compromisso, o
cronograma de trabalho, bem como, o funcionamento dos Mutyrões.
- Em seguida, estaremos abertos para sanar eventuais dúvidas.
- O não-comparecimento à entrevista implica na desclassificação dx referidx
candidatx, salvo exceções discutidas com o Coletivo Parabelo antecipadamente.

Leituras para o próximo Mutyrão:
CUSICANQUI, Silvia Rivera. Tenemos que producir pensamiento a partir de lo cotidiano.
In: Revista El Salto, 2019.
- Trata-se de uma entrevista com a teórica feminista boliviana Silvia Rivera
Cusicanqui, na qual a autora aponta o papel do corpo, das iniciativas coletivas
menores e do cotidiano no desenvolvimento de práticas descolonizadoras.
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GOMEZ-PEÑA, Guillermo. Trabalhos úteis para artistas utópicos (Da série Ativismos
Imaginários). In: Performance na esfera pública. Org. Ana Pais. Lisboa: Orfeu Negro. 2017.
- Trata-se de um escrito de artista realizado pelo performeiro mexicano
Guillermo Gomez-Peña no qual o autor propõe uma reflexão acerca do conluio artista
e ativista no corrente contexto de crise política, econômica e social que tem eclodido
em diferentes partes do mundo nos últimos anos.
KANASHIRO, Bárbara, MARQUES, Diego. Corpos incoformados: arte e educação nas práticas
contemporâneas. In: Para o chão da sala de aula. São Paulo: BT Acadêmico. 2018
- Trata-se de um artigo desenvolvido pelos integrantes do Coletivo Parabelo,
Bárbara Kanashiro e Diego Marques, sobre a relação entre arte e educação nas práticas
artísticas contemporâneas. Esse artigo pode ser lido como uma espécie de espinha
dorsal para diversas questões que pretendemos levantar juntos durante a realização
dos Mutyrões ao longo do segundo semestre de 2019.
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Entrevista Imaginária. Aula imaginária. Coletivo Parabelo.
São Paulo. 2019. Fotografia Arquivo Coletivo Parabelo.

Boletim Imaginário #0 - Coletivo Parabelo - 23 de Julho de 2019

Considerações sobre o último Mutyrão:
Esperamos que a entrevista imaginária realizada no primeiro Mutyrão de Imaginação
Performativa, Política e Pedagógica, dia 22 de julho de 2019, tenha sido uma prática
de boas vindas na qual tenhamos experimentado a importância de perdermos o pudor
de expor nossa voz, ao reconhecermos o efeito autoral da nossa escuta enquanto
lidamos com um dado texto - pistas para destravarmos nossa imaginação performativa,
pedagógica e política juntos.

Local e horário do próximo Mutyrão:
Nosso próximo Mutyrão está marcado para o dia 05 de agosto de 2019, segunda-feira,
das 17h às 20h, no mesmo local: Espaço Open Arts - Rua Quatorze de julho, 74, Bela
Vista, São Paulo/SP.

Proposta do próximo Mutyrão:
Nesse Mutyrão iremos começar a desenvolver a linha de força imaginária intitulada
Táticas Afetivas Anarcadêmicas, na qual imaginaremos como artistas contemporâneos
têm experimentado a possibilidade de criar instituições de ensino nas e pelas suas
práticas artísticas. Nesse sentido, acreditamos que esses artistas colocam para si
perguntas como, por exemplo: o que faz de uma escola uma escola?
Para tanto, solicitamos que durante os próximos 15 dias você procure perceber
de que forma as instituições de ensino brasileiras têm aparecido atualmente nas
discussões midiáticas (jornais, revistas, televisão, rádio, portais, redes sociais, etc.).
Abordagens que, não raramente, buscam construir um determinado consenso sobre o
atual estado da educação no Brasil junto à opinião pública. A partir disso, pedimos
que você escolha uma notícia repercutida nesses contextos que tenha lhe afetado
de alguma forma, seja ela qual for. A notícia precisa estar escrita, impressa, etc., de
maneira que cada um possa tê-la em mãos no nosso próximo encontro.

Combinados para o próximo Mutyrão:
- No próximo Mutyrão, Nathália Imbrizi fará a leitura de seu Andaime sobre
a aula imaginária ‘‘Entrevista imaginária’’.
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Leituras para o próximo Mutyrão:
- BAHIA, Dora Longo. Anarcademia. 28ª Bienal de São Paulo. Disponível em: https://www.
academia.edu/7009862/ANARCADEMIA. Acesso em 16 de julho de 2019.
         - Trata-se de um statament (declaração) artístico sobre a criação do que
poderíamos chamar de certo modo de instituição de ensino chamada ANARCADEMIA,
concebida pela artista, professora e pesquisadora brasileira Dora Longo Bahia e
por um grupo de artistas e estudantes de arte especificamente para o contexto da
28ª Bienal Internacional de São Paulo.
ALICE, Tania. Artigo 1 – Diluição das fronteiras entre linguagens artísticas: a
performance como (r)evolução dos afetos. In: Performance como revolução dos afetos.
São Paulo: Annablume, 2016, p. 21-35.
         - Trata-se de um artigo escrito pela performer, professora e pesquisadora
brasileira Tânia Alice, no qual a autora propõe uma reflexão sobre a arte da
performance, definindo-a como uma espécie de indisciplina artística que compreende,
entre outros aspectos, a dimensão do afeto.
KOHAN, Walter. Fazer escola, vida e política com Don Simón. In: KOHAN, Walter. O mestre
inventor: Relatos de um viajante educador. Belo Horizonte: Autêntica, 2015, p. 131-139.
       - Trata-se do epílogo do livro ‘‘O mestre inventor’’, no qual o professor e
pesquisador argentino Walter Kohan questiona neste ensaio os sentidos de escola
tendo como principal referência a vida do educador venezuelano Simón Rodríguez que,
por sua vez, é reconhecido por ter sido o tutor de Simón Bolívar, um líder político
que teve um papel chave na libertação da Ameríca do jugo da coroa espanhola,
transformando-se em uma referência seminal para a prática anti-colonial.
HOFF, Mônica. Notas para a construção de teorias refutáveis, pedagogias sem importância
e escolas de garagem, ou: um bom nome para o amor. In: Fábrica de Conocimiento, Escuela
de Garaje, 2016, p. 174-195.
         - Trata-se de um artigo escrito pela artista, professora e pesquisadora
brasileira Mônica Hoff, no qual a autora elenca diferentes concepções de arte, de
educação, de pedagogia e de escola, mirando o exemplo de artistas contemporâneos
que criaram escolas como projetos de arte.
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Quem vai velar pela escola pública? Aula Imaginária Táticas Afetivas Anarcadêmicas.
Coletivo Parabelo. São Paulo. 2019

Boletim Imaginário #0 - Coletivo Parabelo - 06 de Agosto de 2019
Considerações sobre o último Mutyrão:
No segundo Mutyrão de Imaginação Performativa, Política e Pedagógica, realizado
no dia 05 de agosto de 2019, imaginamos os sentidos de velar pela educação pública
brasileira no atual contexto político cultural, ao experimentarmos a performance
como prática indisciplinar na qual podemos evocar a escola como forma simbólica.
Isto é, ao experimentarmos uma ação, um gesto, um fazer escola dentro e fora de uma
instituição de ensino, por meio do qual podemos inclusive questionar se as escolas
tais quais estão dadas, tais quais as conhecemos, são escolas de fato – à exemplo do
que tem sido feito por diversas escolas criadas por artistas contemporâneos como
a Escola Brasil:, dos brasileiros Carlos Fajardo, Frederico Nasser, José Resende e
Luís Paulo Baravelli, A Universidade Livre Internacional, do alemão Joseph Beuys, a
Catédra Arte de Conduta, da cubana Tania Bruguera e a Anacardemia, da brasileira
Dora Longo Bahia, para citarmos alguns.

Local e horário do próximo Mutyrão:
Nosso próximo Mutyrão está marcado para o dia 19 de agosto de 2019, segunda-feira,
das 17h às 20h, no mesmo local: Espaço Open Arts - Rua Quatorze de julho, 74, Bela
Vista, São Paulo/SP.

Proposta do próximo Mutyrão:
Este Mutyrão dará início ao desenvolvimento de outra linha de força imaginária
chamada Plantação de Memórias Autoetnográficas, a qual propõe que imaginemos
de que modo as práticas de escrever, relatar, narrar a si mesmo podem trazer à
memória experiências que nos posicionam socialmente como professoras/es, artistas,
pesquisadoras/es, ao refletirmos a respeito dos processos históricos, sociais,
culturais em que estamos implicados. Dessa forma nos deparamos com questionamentos
como: o que faz de um/a professor/a um/a professor/a, de um/a artista um/a artista, de
um/a pesquisador/a um/a pesquisador/a? Ou ainda, no limite: o que faz de uma pessoa
uma pessoa?
A partir dessas indagações, propomos que ao longo desses 15 dias você procure
vasculhar memórias que remetam a experiências pessoais relacionadas ao contexto
escolar, atentando às materialidades que emergem dessas memórias. A partir disso,
pedimos que você escolha um objeto que presentifique memórias do contexto escolar
e que traga o referido objeto para o nosso próximo encontro.
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Combinados para o próximo Mutyrão:
- No próximo Mutyrão, Marcelo Prudente fará a leitura de seu Andaime sobre
a aula imaginária ‘‘Quem vai velar pela escola pública?’’.

Leituras para o próximo Mutyrão:
CAMNITZER, Luis. O ensino de arte como fraude. In: CERVETTO, R.; LÓPEZ, M.A (org.). Agite
antes de usar: deslocamentos educativos, sociais e artísticos na América Latina. São
Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2018, p. 125-137.
- Trata-se de uma conferência proferida pelo professor, artista e curador
uruguaio Luis Camnitzer, em que o autor discute os imaginários em torno do que seria
a educação formal de um artista, em um contexto de instrumentalização das práticas
artísticas.  
RACHEL, Denise Pereira. Abertura; Estilhaços. In: Escrever é uma maneira de sangrar:
estilhaços, sombras, fardos e espasmos autoetnográficos de uma professora performer,
tese de doutorado, UNESP, 2019, p. 17-99. Disponível em: https://repositorio.unesp.br/
handle/11449/182305
- Trata-se da Abertura e dos Estilhaços que compõem a tese de doutorado
defendida pela integrante do Coletivo Parabelo, a professora, performadora e
pesquisadora brasileira Denise Rachel, abordando as implicações de assumir
uma abordagem autoetnográfica performativa na tentativa de compreender as
impossibilidades no campo da educação, das artes e da pesquisa relacionadas aos
sujeitos racializados.
RIBEIRO, Djamila. O que é lugar de fala? In: O que é lugar de fala? Belo Horizonte:
Letramento, Justificando, 2017, p. 55-79.
- Trata-se de um capítulo homônimo ao título do livro escrito por Djamila
Ribeiro, brasileira mestre em filosofia política, que nos instiga a refletir a respeito
dos sentidos que emergem do ato de falar quando levamos em conta determinado locus
social.
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História da educação da população negra no Brasil. Aula imaginária Plantação de Memórias Autoetnográficas.
Coletivo Parabelo. São Paulo. 2019. Fotografia Arquivo Coletivo Parabelo.

Boletim Imaginário #0 - Coletivo Parabelo - 20 de Agosto de 2019
Considerações sobre o último Mutyrão:
No terceiro Mutyrão de Imaginação Performativa, Política e Pedagógica, realizado no dia 19
de agosto de 2019, imaginamos como as práticas de narrar, relatar e performar a si mesmo
podem ser um modo de rememorar nossas experiências corporais ao sermos enquadrados
socialmente enquanto professoras/es, artistas e pesquisadoras/es. Nesse sentido, nossas
primeiras conversas parecem apontar o papel da percepção compreendida como princípio
da comunicação, de modo a imaginarmos de que forma experimentarmos o que chamamos de
performances da percepção pode vir a nos ajudar a refletirmos sobre o que faz de um
professor um professor, um artista um artista, ou mesmo, no limite, uma pessoa uma pessoa?

Local e horário do próximo Mutyrão:
Nosso próximo Mutyrão está marcado para o dia 02 de setembro, segunda-feira, das 17h às 20h.
Nos encontraremos em frente ao Theatro Municipal de São Paulo, localizado na Praça Ramos
De Azevedo, s/n - República, São Paulo.

Proposta do próximo Mutyrão:
Nesse Mutyrão iniciaremos a linha de força imaginária intitulada Desejo de Rua
Transpedagógico, na qual experimentaremos o Erratório: uma aula peripatética, performática
e pública. O exercício de imaginação relacionado a essa linha de força imaginária será
compartilhado no dia do próprio Mutyrão, pois se trata de um exercício errante no qual
imaginaremos outros modos de deslocamento do corpo pela cidade, assim como, de deslocamento
da cidade pelo corpo, a fim de reconfigurar nossa experiência corporal urbana sensível,
consistindo em uma forma de desdomesticação da relação corpo cidade.

Combinados para o próximo Mutyrão:
- No próximo Mutyrão, Ana Musidora fará a leitura de seu Andaime sobre a aula
imaginária ‘‘História da educação da população negra no Brasil’’.
- Solicitamos o uso de peças de roupa sem estampa, apenas em cores frias (branco,
preto, cinza, azul, etc), sem mochilas e demais acessórios, garantindo apenas o uso de relógio
de pulso e/ou celulares que deverão ser carregados no bolso e utilizados apenas para o
controle do tempo.
- Caso alguém precise de modo incontornável comparecer ao encontro portando
mochilas e demais acessórios, por gentiliza, pedimos que se dirija com 30 minutos de
antecedência ao estúdio Open Arts, para que possamos garantir que os pertences pessoais
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sejam devidamente guardados. A Bárbara Kanashiro aguardará em frente ao estúdio somente
até às 16h30 para receber os pertences pessoais que deverão ser retirados no local junto
com ela impreterivelmente até às 20h15 do mesmo dia.
- Nosso encontro começará pontualmente às 17h em frente ao Theatro Municipal de
São Paulo. Não será possível acompanhar o encontro após o início, portanto, nesse dia, a
pontualidade será importante para que não comprometamos a experiência do grupo.
- Caso alguém saiba de antemão que não poderá comparecer ao Mutyrão, pedimos que
avise por e-mail com antecedência, para que possamos fazer todas as alterações necessárias
para a produção do encontro.
- Em caso de chuva forte no período entre 16h30 e 17h do dia 2 de setembro, o
Mutyrão será cancelado, de modo que, assim que possível, entraremos em contato para fazer
os combinados do próximo encontro.

Leituras para o próximo Mutyrão:
HELGUERA, Pablo. Transpedagogia: arte contemporânea e os veículos educativos. In: Pablo
Helguera e Monica Hoff (org.). Pedagogia no Campo Expandido. Porto Alegre: Fundação Bienal
de Artes do Mercosul, 2011, p. 11-31. ·     
    
- Trata-se de um artigo escrito pelo professor, performer e pesquisador mexicano
Pablo Helguera, como parte integrante da publicação sobre a 8ª Bienal do Mercosul. Neste
artigo, Pablo Helguera discorre sobre os projetos de artistas e coletivos que misturam
práticas artísticas e práticas educativas, os quais apresentariam diferenças em relação às
academias de arte convencionais ou à própria educação de arte formal.  
LEPECKI, André. The power of ‘Co’- in Contemporary Dance. In: Revista Arta, Romênia, 2016. Tradução
Rafael Ramos.   
- Trata-se de uma entrevista com o professor e pesquisador brasileiro André Lepecki,
o qual discute o significado e o papel da co-imaginação nos processos de criação artística,
além de pensar de que maneira a noção de co-imaginação questiona a ideia de autoria.
Agradecemos ao Rafael Ramos por ter contribuído com a tradução do material exclusivamente
para o nosso uso no Mutyrão.
MARQUES, Diego Alves. Anestética corporal urbana: o fantasma do corpo social e a catástrofe
do gesto mais comum na cidade-museu. In: MARQUES, Diego Alves. Experiências erráticas: pistas
para a desobediência das performances corporais cotidianas urbanas. Dissertação de mestrado,
UNESP, São Paulo, 2017, p. 7-47. Disponível em: https://repositorio.unesp.br/ handle/11449/151176. ·         
- Trata-se de um caderno que compõe a dissertação de mestrado do integrante do
Coletivo Parabelo Diego Marques, o qual propõe uma leitura crítica do pensamento do filósofo
francês Michel de Certeau sobre o ato de andar pelas cidades, a partir da perspectiva das
chamadas teorias da performance.
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