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RESUMO

Em um cenário de isolamento social imposto pela COVID-19, em meio a graduação de
profissionais da área da saúde, a vontade de estar com pessoas, compartilhar e pertencer,
atrelada a escassez da presença impulsionou a construção do projeto de extensão do
Laboratório Corpo e Arte. Desenvolvido ao longo de 4 meses, de 2020 a 2021, através de
experiências de ativação de presença online, o projeto "Metodologias da Presença" ousou
perguntar: será possível ativar presença remota? Afinal, para quê e por que fazê-lo nesta
época em que vivemos? Dentro dessas questões, o objetivo deste trabalho é mapear os afetos
do projeto de extensão e sistematizar o que foi uma metodologia de encontros. Trata-se de
uma pesquisa qualitativa em que os 20 participantes, tiveram todas as produções analisadas,
descritas e ao final do projeto foram submetidos a uma entrevista, como forma de avaliação e
coleta dos afetos da experiência. Dessa forma, conclui-se que através desse projeto foi
possível ativar a presença remota através de uma metodologia de encontros e os afetos dessa
experiência foram estimuladores de mudança.
PALAVRAS-CHAVE:  Presença. Corpo.  Arte. Afetos. Área da Saúde.
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ABSTRACT

In a scenario of social isolation imposed by COVID-19, amid the graduation of health
professionals, the desire to be with people, share and belong, linked to the scarcity of
presence, boosted the construction of the extension project of the Corpo e Art. Developed
over 4 months, from 2020 to 2021, through online presence activation experiences, the
"Presence Methodologies'' project dared to ask: will it be possible to activate remote
presence? After all, what for and why do it in this age we live in? Within these issues, the
objective of this work is to map the affects of the extension project and systematize what was
a meeting methodology. It is a qualitative research in which the 20 participants had all
productions analyzed, described and, at the end of the project, were submitted to an interview,
as a way of evaluating and collecting the affects of the experience. In this way, it is concluded
that through this project it was possible to activate remote presence through a methodology of
meetings and the affections of this experience were stimulators of change.
KEYWORDS: Presence, Body, Art, Affects, Health Area
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1. INTRODUÇÃO

O presente estudo trata-se de um Trabalho de Conclusão de Curso para obtenção

do título de Bacharel em Educação Física na UNIFESP, Campus Baixada Santista. O trabalho

aborda temas como arte, presença, corpo e saúde, tendo como fator temporal a pandemia da

Covid-19. Em um cenário de isolamento social imposto pela pandemia, no contexto de uma

graduação interdisciplinar da área da saúde, a vontade de estar com pessoas, compartilhar e

pertencer, atrelada à escassez da presença impulsionou a construção do projeto de extensão do

Laboratório Corpo e Arte chamado "Metodologias da Presença". Desenvolvido ao longo de 4

meses, de 2020 a 2021, através de experiências de ativação de presença online, o projeto

ousou perguntar: será possível ativar presença remota? Afinal, para quê e por que fazê-lo

nesta época em que vivemos?

A partir dessa experiência vivida como extensionista, pesquisadora de iniciação

científica e participante, realizei a escrita deste TCC, com o objetivo de mapear os afetos,

ampliar o contexto do projeto de extensão e sistematizar o que foi uma metodologia de

encontros.

1.1 O contexto

O curso de Educação Física e Saúde da UNIFESP está localizado no campus da

Baixada Santista, e enfatiza a relação dos aspectos biológicos e sociais para um panorama

geral do sujeito que vai muito além da sua doença. Com uma intervenção interdisciplinar,

visando a promoção, prevenção e reabilitação da saúde, através das diferentes formas e

modalidades de exercício físico dentro das práticas corporais. Em que a presença de ambas as

partes tanto do profissional em atuação, quanto do aluno são primordiais para que aconteça o

cuidado. A presença do profissional para uma escuta atenta e um olhar sensível para cuidar do

outro e a presença do aluno em estar disposto a dedicar aquele momento de cuidado para ele,

se concentrando no momento presente.

A escolha da temática deste estudo foi impulsionada pela minha paixão pelas

artes do corpo, me chamo Marcela, sou uma mulher branca, nascida e criada em meio a dança

por influência de origens ancestrais indígenas e espanholas, que reverberam em todas as

mulheres da minha família. Começando pela tia Simone, irmã 15 anos mais velha de minha

mãe, que quando nova teve sua vontade de dançar reprimida pela minha avó e só após ter sua

independência pôde começar a fazer o que sempre quis. O que também gerou interesse em
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minha mãe e ambas entraram no mundo da dança e passaram esse amor para a geração

seguinte, minha irmã e eu. E minha mãe só após ter tido duas gravidezes, e ingressar minha

irmã e eu na dança pôde voltar a fazer aulas e conquistar sua formação em dança, e anos

depois seu diploma de Profissional de Educação Física.

A minha prática de dança quando pequena era feita por diversão, mas com o

passar dos anos, adquirindo maturidade, além de uma forma de expressão de sentimentos, se

tornou um estilo de vida, por ocupar uma parcela grande de horas na semana e pela disciplina

e responsabilidade exigidas. Ao longo de 10 anos, adquiri a formação em ballet clássico, jazz,

contemporâneo e sapateado pela prefeitura de Santos e atuei como membro da companhia de

competição, adquirindo experiências em festivais em territórios nacionais como o Festival de

Dança de Joinville, considerado o maior do mundo e internacional no Tanzolymp em Berlim,

na Alemanha. Vivenciei uma trajetória na dança marcada por diversas torções de tornozelo e

joelho, devido a sobrecarga de aulas e ensaios e a falta de fortalecimento adequado das

estruturas de sustentação

A escolha pela faculdade de Educação Física se deu por querer continuar próxima

da dança e sempre ser uma pessoa muito ativa e ver o movimento como fator importante para

existência, além de querer entender o funcionamento do corpo para conseguir evitar lesões

próprias e de outras pessoas na mesma situação. Ingressei na faculdade integral, no ano de

2019, com matérias práticas do eixo específico de Educação Física, assim como matérias do

eixo comum com longa carga horária assistindo aulas, aspecto desafiador, mas que em meio

aos amigos, mudanças de sala e conversas nos corredores tudo se tornava mais leve, por ter

pessoas compartilhando da mesma sensação, era nítido que não se estava sozinha.

Em meio a pandemia as horas sentada aumentaram e as trocas eram mínimas com

os colegas de turma, sentia que cada vez ficava mais difícil de se conservar o estado de

presença, em meio a tantos dispositivos geradores de ausência e puro imediatismo, a arte e a

criação perderam espaço por precisarem de um corpo presente. O corpo e suas formas de

afetos também mudaram, bombardeado por múltiplos afetos a cada minuto para suprir as

faltas de presença que esse sistema causa.

Impulsionada por essa falta de experiências transformadoras, durante a pandemia,

me inscrevi para o processo seletivo de extensionista do Laboratório Corpo e Arte do Campus

Baixada Santista da Unifesp e me tornei bolsista. O Laboratório foi criado no ano de 2011, e

busca, a partir das humanidades e das ciências da saúde, tratar das artes do corpo e da

presença, tendo como temas privilegiados de estudo as técnicas, os processos de criação, os

modos de produção, os discursos, as imagens e as pedagogias que dão forma às poéticas e
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políticas do corpo na produção cultural contemporânea. Funciona como um veículo de

transmissão e produção de pesquisas, projetos e intervenções artísticas abertas à comunidade

acadêmica e externa, com intuito de compreender os diferentes discursos epistemológicos

sobre corpo e seus modos de invenção (LABORATÓRIO CORPO E ARTE, 2011).

No entanto, com o acontecimento COVID-19 mudanças ocorreram nos planos de

trabalho do Laboratório, buscando a presença virtual e como o corpo e seus modos de

invenção vêm sentindo e agindo no novo estado de presença. Impulsionados por essa ideia,

pelo anseio de gerar um corpo coletivo com confiança e troca, e baseados em estudos

teóricos, o grupo desenvolveu o projeto de extensão “Metodologias da Presença''.

O Projeto foi se construindo desde o primeiro encontro entre extensionistas e

professores do laboratório, em agosto de 2020. Foi um caminho trilhado por cinco pessoas

unidas por uma plataforma virtual e pelo desejo de retomar o contato com a comunidade de

uma forma relacional, além de ser embasada pelo material estudado na disciplina de

Pós-Graduação do Programa Interdisciplinar em Ciências da Saúde, que se tratou de um

espaço de estudo, trocas e experiências de ativação de presença das mais diversas formas, que

aconteceu dentro e através da plataforma virtual Google Meet. A matéria da pós-graduação

foi um despertar de como a presença produzida virtualmente era tão potente quanto a

presença produzida presencialmente.

1.2 O projeto "Metodologias da presença"

O objetivo do projeto de extensão “Metodologias da Presença” foi o de

desenvolver produções artísticas com embasamento teórico para produzir uma presença

efetiva de todas as formas: mental, cognitiva, corporal, visual e, acima de tudo, relacional. O

que se deu a partir de encontros mensais, com ativações de presença em diferentes temas,

discutidos e estabelecidos pelos professores do Laboratório Corpo e Arte (Conrado Federici,

Flavia Liberman e Marina Guzzo) através de conversas e estudos já em andamento. Temas

comuns a todos e que envolvem um mundo de possibilidades e presenças, foram esses:

“Criança”, “Plantas” e “Animais”, sendo que a cada encontro os participantes deveriam

contemplar a presença de cada uma dessas temáticas para só depois produzir efetivamente a

tarefa. Essa estrutura foi baseada no trabalho do grupo Fluxus, dos anos 1960, e sua forma de

trazer a arte ao cotidiano daquele que se mostra disponível em compreender a arte como tudo

que nos cerca, valorizando o processo de fazer arte e não apenas o produto final.
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A plataforma usou de referências bibliográficas significativas para cada tema,

títulos como a “A cosmopolítica dos animais” de Juliana Fausto (2017) para a tarefa animal,

“A virada vegetal” de Emunuelle Coccia (2018) e obras de Ailton Krenak para a tarefa

plantas e o documentário Brincar Livre: de dentro para fora de David Veluz, Renata

Meirelles. Renan Paini (2022) para a tarefa criança, assim como entrevistas e vídeos, serviram

de base para toda a produção artística. Fornecendo ferramentas conceituais para que os

participantes pudessem embasar suas criações, contextualizando conceitos ao seu cotidiano.

Tendo duplo papel, na organização do projeto e como participante produzindo

cada tarefa foi possível vivenciar a experiência desde a sua essência, e pensando nessa

potência que foi o projeto, se viu a necessidade de transcrever tudo o que aconteceu, como se

deu, o que foi produzido, de que forma, para a experiência não se perder nos corpos

participantes e conseguir perpetuar até por quem não participou. Para isso, eu e os professores

Conrado Federici e Marina Guzzo como orientadores, desenvolvemos o projeto de Iniciação

Científica “Presença Comum: arte e partilha e tempos tecno mediados” contemplado pelo

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica desenvolvido pelo Conselho

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

No caso deste estudo, seu enfoque está nessas pessoas em isolamento, em que a

sala de aula, o palco, o cinema, o auditório tudo se resumiu ao ambiente doméstico e de que

forma o projeto de extensão “Metodologias da Presença” afetou esses corpos a reverem esse

ambiente já tão saturado, desenvolvendo um olhar sensível a enxergar novas possibilidades

do mesmo. Além de contribuir com as produções sobre presença na área da Educação Física.

Frente ao exposto, a problemática do estudo consiste em: como esse corpo

sensível, comum, foi afetado por esses encontros tecno-mediados? De que forma essas

ativações de presença também não ativaram cuidado e foram formas de saúde para esses

participantes? Esses são alguns questionamentos que serão investigados nesse estudo e

acredita-se que através dessa pesquisa possa-se sistematizar uma metodologia de trabalho

enfatizando presença, arte e vínculo. E que os afetos causados por essa experiência, sejam

estimuladores de movimento, vida e saúde.

1.3 Conceitos

Neste estudo vamos ampliar o conceito de corpo, objeto de estudo e ferramenta de

atuação na área de Educação Física, para além das funções e estruturas biológicas,



11

considerando outras ciências. Como caracteriza Zoboli, Silva e Correia (2013) professores de

Educação Física em estudo focado em conceituar corpo para além de uma ciência:
O corpo é o meio pelo qual nos utilizamos para experimentar o mundo, para existir
no mundo. O ser humano é presença no tempo e no espaço como corpo/ desde o
corpo/ através do corpo/ sendo corpo. Somente existimos pelo e com o corpo, pelo e
com o corpo o humano estabelece suas relações consigo mesmo, com o outro e com
o mundo/natureza. (ZOBOLI, SILVA E CORREIA, 2013, p. 4)

Tendo o corpo como forma de comunicação e meio para vivenciar experiências

causadoras de afetos, entendo esses afetos como potência de ação (PAIS, 2021). Trago o

conceito de corpo-relação descrito por Iara Carvalho e Valéria Mendes (2022, p.4) como

forma de expandir o conceito de corpo:
O corpo é o conjunto das relações que produz com outros corpos, considerando que
tudo é corpo, um peixe, uma planta, uma bicicleta, uma fruta, o vizinho e cada um
dos viventes – animados e inanimados. O corpo é efeito das relações que produz
com outros corpos. Por natureza, está conectado com tudo e todos.

Como consequência desses afetos o corpo clama por movimento e oscila de

acordo com a sensação provocada pelo encontro, provocando movimentos voluntários como a

capacidade de expressão através das artes e impulsos, ou movimentos involuntários como a

respiração pulmonar, que envolve a sincronia da contração e relaxamento dos músculos

intercostais e diafragma, para a absorção do oxigênio e eliminação do gás carbônico. E

movimentar esse corpo com presença, é trazer sentido para o movimento, é fazer arte. Para

isso o termo “Presença” é considerado neste trabalho como o descrito por Federici e Guzzo

(2020, p.1) como a “capacidade movida pelo desejo de se estar simultaneamente no mesmo

tempo e espaço em que se está". Durante a pandemia, com os dispositivos eletrônicos

(celular, computador, televisão) como os únicos meios de comunicação com o mundo as

pessoas passaram a estar online desde o momento em que acordam até a hora de dormir. Com

todas as ações de lazer, trabalho, obrigações domésticas e descanso, se resumindo a um único

local a manutenção da presença foi comprometida.

Nesse contexto, Federici, Guzzo e Liberman (2022, p.3) afirmam: "A pandemia

acabou por franquear, além de uma pretensiosa onipresença, novas formas de uma ausência

ilimitada, legitimada e também compartilhada.” Atrelado ao exposto por Carvalho e Mendes

(2022, p.6):
Presenças que produzem relações de afeto, que nos mostram o poder de afetar e de
ser afetado, nos levando a um lugar que produz em nós diferentes percepções e
intensas sensações, alterações nos batimentos do coração, mudanças na coloração da
face, turbulências e repousos mínimos, mas potentes ativadores de processos
desterritorializantes, nos roubando e nos trazendo de volta para o estado de
presença, ainda que deslocada.
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Contudo, esse corpo só é capaz de se movimentar, estar presente se tem saúde, se

está conectado ao outro, e mantém equilíbrio e harmonia entre todas as esferas que englobam

esse ser. Essas conexões foram diminuídas na pandemia, pela necessidade de ficarmos

isolados, sem atividades sociais, que são também importantes para a saúde. O isolamento

social, teve impacto importante na saúde das pessoas, sobretudo na saúde mental. Segundo

Flávia Silva et al. (2021), a falta de informações confiáveis sobre a doença, atrelado a

redução ao acesso às redes de proteção psicossocial como trabalho, lazer e família,

impulsionou uma onda de medo agravando e gerando transtornos psicológicos como estresse,

ansiedade, depressão, insônia, irritabilidade e estresse pós-traumático. Importante trazer uma

concepção de saúde ampliada para esse debate: o Bem-Viver. Segundo Alberto Acosta (2016,

p.9) o Bem Viver:
Se afirma no equilíbrio, na harmonia e na convivência entre os seres. Na harmonia
entre o indivíduo com ele mesmo, entre o indivíduo e a sociedade, e entre a
sociedade e o planeta com todos os seus seres […] Somente a partir destas três
harmonias é que conseguiremos estabelecer uma profunda conexão e
interdependência com a natureza de que somos parte […] à vida em pequena escala,
sustentável e equilibrada, como meio necessário para garantir uma vida digna para
todos e a própria sobrevivência da espécie humana e do planeta.

A partir dessa concepção de saúde, entendemos que a arte tem papel fundamental.

A arte e suas manifestações sejam elas manuais, corporais, textuais, musicais ou

performáticas são meios de harmonizar a vida comum como um lugar mais presente, singular

e seguro para expandir e expressar pensamentos, sensações e posicionamentos. Para isso o

termo “Arte” é considerado neste trabalho como descrito por Marina Guzzo (2022, p.3)
É nesse sentido, que situo "arte", e aqui importante delimitar que não é qualquer
arte, mas que possa ser pensada a partir da proposição de Dénetém Touam Bona
(2020): uma arte que seja como a celebração da terra, celebração do céu, celebração
do cosmos. Uma arte que seja um grande Sim à vida. E sendo assim, uma arte que
nos obriga a dizer Não. A dar testemunho do intolerável, do imundo, da destruição
do mundo: quer se trate da 6a. Extinção em massa das espécies vivas ou da sinistra
agonia do direito de asilo (Bona, 2020, p. 34).A proposição de uma arte que
realmente esteja engajada em formas de transformações sociais, e que não reproduza
o que o mercado de arte coloca como urgência -por sua agenda estabelecida em
calendários e espaços delimitados e acessados por poucos.
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2. MÉTODO

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unifesp sob CAAE

nº 56798722.9.0000.5505. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que, para Minayo (2007,

p.21)  trabalha com
[...] o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos
valores e das atitudes [...] da produção humana que pode ser resumido no mundo das
relações, das representações e da intencionalidade e é objeto da pesquisa qualitativa
dificilmente pode ser traduzido em números e indicadores quantitativos.

No caso deste estudo observou, descreveu e entrevistou os participantes do

projeto para sistematização e mapeamento dos afetos da Plataforma de Metodologias da

Presença.

2.1 Voluntários

Para conseguir contatar pessoas realmente interessadas e presentes, o processo de

divulgação para inscrição dos participantes foi feito por meio de duas etapas: a primeira etapa

tratou-se da pré-inscrição divulgada no dia 28 de outubro de 2020, através de uma Chamada

Aberta (Apêndice A) das redes sociais do Laboratório Corpo e Arte e o site da Unifesp,

atingindo toda e qualquer pessoa com acesso a internet.

A arte do flyer foi pensada em englobar os temas que seriam trabalhados durante

a plataforma (FIGURA 1). Junto da imagem, do texto de explicação e convite pro projeto foi

divulgado o link de formulário Google para a pré-inscrição. O indivíduo interessado deveria

preencher com os seguintes dados: nome completo, endereço de e-mail e número de telefone

(Apêndice B). Algo simples e objetivo para confirmar um primeiro interesse e contato. Nessa

primeira etapa tivemos um total de 38 inscritos.
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Figura 1. Flyer de Divulgação

Fonte: Dados do Projeto

Enquanto na segunda etapa de inscrição, algo mais trabalhoso e desafiador

deveria ser feito, como a confecção de um vídeo. No dia 06/11/2020, os participantes

receberam por e-mail as instruções para execução da vídeo-carta de inscrição (Apêndice C). E

no prazo estipulado de 5 dias tivemos o envio de 19 vídeo-cartas.

Para a realização da pesquisa os 20 participantes dentre inscritos, extensionistas e

professores do projeto de extensão “Metodologias da Presença” do Laboratório Corpo e Arte

foram contatados via e-mail, para a realização de uma reunião online a fim de apresentar o

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice D), ressaltando possíveis

desconfortos em relação a exposição de sua produção, como também as vantagens de

contribuir para a produção científica. Como critérios de inclusão, os voluntários deveriam ter

participado do projeto de extensão Metodologias da Presença, realizado pelo Laboratório

Corpo e Arte em meados de 2020 e 2021. Como critério de exclusão não ter participado de

todos os encontros ou realizado todas as tarefas de acordo com o tempo e delimitações

estipuladas.

Nessa pesquisa para garantia do anonimato, os voluntários serão identificados por

números. Segue abaixo (QUADRO 1) o perfil dos participantes, para entendimento do lugar

de fala de cada um:
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Quadro 1 - Perfil dos participantes

Identificação do
Participante
Inscrito

Gênero
/Idade

Part. Prof. Extens. Atuação Local -
Estado

PARTICIPANTE
1

Mulher/
23

X Estudante de Terapia Ocupacional SP

PARTICIPANTE
2

Mulher/
26

X Psicóloga; Artista Circense; Arte
Educadora.

SP

PARTICIPANTE
3

Mulher/
-

X Mestranda; Professora de
Portugues; Musico Terapeuta;
Violinista.

SP

PARTICIPANTE
4

Homem
/43

X Fotógrafo; Design; Historiador. SP

PARTICIPANTE
5

Mulher/
22

X Estudante de Psicologia;
Musicista; Cantora.

SP

PARTICIPANTE
6

Mulher/
32

X Mestranda; Arte Educadora;
Artesã Têxtil.

SP

PARTICIPANTE
7

Mulher/
22

X Estudante de Psicologia. SP

PARTICIPANTE
8

Mulher/
62

X Médica Homeopata; RJ

PARTICIPANTE
9

Mulher/
27

X Pós-graduanda; Arte Educadora SP

PARTICIPANTE
10

Mulher/
44

X Licenciada em Artes Visuais SP

PARTICIPANTE
11

Mulher/
-

X Estudante de Educação Física SP

PARTICIPANTE
12

Mulher/
46

X Psicóloga; Professora da UNIFESP
do Departamento de Saúde,
Clínica e Instituições

SP

PARTICIPANTE
13

Homem
/ -

X Produtor Literário CE

PARTICIPANTE
14

Mulher/
-

X - SP

PARTICIPANTE
15

Mulher/
43

X Artista; Pesquisa; Professora do
Curso de Educação Física

SP

PARTICIPANTE
16

Homem
/-

X Artista; Pesquisador; Professor do
Curso de Educação Física

SP

PARTICIPANTE Mulher/ X Artista; Pesquisa; Professora do SP
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17 - Curso de Terapia Ocupacional

PARTICIPANTE
18

Mulher/
20

X Estudante de Educação Física;
Bailarina

SP

PARTICIPANTE
19

Homem
/20

X Estudante de Psicologia; Violinista SP

PARTICIPANTE
20

Mulher/
18

X Estudante de Educação Física;
Ginasta

SP

Fonte: dados da autora. Legenda: Part. = participante; Extens. = extensionista

2.2. Coleta de Dados

Todas as produções dos participantes foram armazenadas no Google Drive, em

pastas divididas por produção: vídeo carta, score criança, planta, animal e vídeo de avaliação.

E organizadas em sub-pastas com o nome de cada participante.

O relato dos participantes foi coletado logo após o término da experiência como

forma de capturar os afetos, através de solicitação de confecção de vídeo de avaliação do

projeto. E também após um ano, como forma de registro das percepções, reverberações e

colaborações da experiência, os participantes foram convidados para entrevista online através

de e-mail (Apêndice E). As entrevistas ocorreram e foram gravadas por meio da plataforma

do Google Meet, com as seguintes perguntas: por que se interessou pelo Projeto de Extensão

Metodologias da Presença? O que te fez continuar e concluir a experiência? Como a presença

se manteve sustentada ao longo dos encontros? E como pensa essa presença produzida? O

que ficou da experiência? (reverberações) Como ela afetou o seu corpo?

As entrevistas tiveram uma duração média de 20 minutos, encontramos

dificuldades de obter respostas via e-mail e também em ajustar agenda para o encontro, diante

do exposto 5 entrevistas foram realizadas.

2.3 Análise de Dados

Todas as produções disponibilizadas durante o projeto de extensão “Metodologias

da Presença” foram analisadas, mapeadas e descritas. Essas produções tratam-se do

vídeo-carta de inscrição, produções para as tarefas da criança, planta e animal, vídeo de

avaliação do projeto e entrevistas. A fim de mapear como as significações propostas para a

produção de presença foram capazes de criar um espaço comum de partilha de arte ligada à

vida.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Vídeo-carta

Escolhemos esse formato, para segunda etapa de inscrição, por conta de as

vídeo-cartas terem o objetivo de comunicar, mas além disso abrirem espaço para a criação de

uma obra de arte colaborativa, por depender de uma resposta para continuar (DULTRA,

2017). Esse gênero surgiu nos anos 1970 e é definido como: “Vídeo em que uma mensagem

audiovisual é endereçada a um ou mais remetentes. A vídeo-carta é composta ao vivo ou

gravada e então editada. Algumas das primeiras vídeo-cartas foram Video Letter (1982-1983)

dos artistas japoneses [Shuntarõ Tanikawa e Shûji Terayama, [e Lettre à Jane (1972)] e La

lettre à Freddy Buache (1982) do artista suíço Jean-Luc Godard.” (POISSANT et al., 2001, p.

43 apud DULTRA, 2017, p. 2). Nas primeiras video-cartas dos artistas japoneses Shuntarõ

Tanikawa e Shûji Terayama é possível analisar aspectos voltados à tecnologia e as

possibilidades da época nos aspectos de qualidade de edição e de imagem.

O resultado da segunda etapa de inscrição foi uma vastidão de formatos, criações,

edições, ângulos e roteiros que surgiram das vídeo-cartas. E apesar de terem se passado

décadas desde as primeiras vídeo-cartas, muito se assemelha, com as produções dos

participantes. Como o ato de filmar cenas ou objetos enquanto no áudio há uma voz contando

uma história e até mesmo contar algo de uma forma poética e artística.

Em uma das vídeo-cartas é possível ver o vai e vem das ondas filmado de cima

(FIGURA 2), enquanto se escuta uma apresentação da participante em forma de verso:"[...]eu

nasci para ser de tudo, mas não de todo mundo. Pertenço e estou aqui mesmo quando em

mim, não me encontro. Procuro me firmar no chão pelos quais ando, mas a cabeça viaja com

mais intensidade do que os movimentos” (VÍDEO CARTA - PARTICIPANTE 1, 2020)
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Figura 2 - Captura de vídeo-carta de Participante 1

Fonte: Dados do Projeto

Mudando a lógica das apresentações, pois apenas no último verso se descobre seu

nome e se conhece a forma e cor de quem fala, através de uma cena abrindo os olhos.

Percebe-se o cuidado para a escolha das imagens, ângulos, tempos, palavras e suas

combinações. Assim como tiveram vídeos-cartas com diferentes cenários e edições , também

tiveram vídeos-cartas produzidos como forma de conversa, em que as primeiras informações

foram seu nome, formação e interesse de forma direta: “[...]Psicóloga de formação, artista

circense e arte educadora[…]Curiosa em como essa presença irá provocar suas

criações[…]Expectativas de ser provocada a explorar novos lugares e novos possíveis a

partir desse estar junto no estudo da presença.” (VÍDEO CARTA - PARTICIPANTE 2,

2020). Nessa fala pode-se enxergar uma artista livre para explorar diferentes formas de

criação, contrapondo a uma vídeo-carta de uma violista com 20 anos de prática que não se

considera artista, por ter uma vivência apenas de reprodução, para chegar a perfeição

inalcançável, nos fazendo refletir sobre que arte é essa que não deixa as pessoas sentirem,

expressarem?
Gosto de música, estudei violino por mais de 20 anos, hoje sou músico terapeuta e
professora de portugues. A musicoterapia foi muito importante na minha vida, pois
me fez pensar e sentir a música de uma forma totalmente diferente, eu só conhecia,
entendia e acreditava na música acadêmica, de ficar reproduzindo, me matando.
Agora eu entendo diferente, agora eu crio, pego meu violino e crio em cima de
módulos de uma escala, escala judaica, e eu crio com meus pacientes e eu acho isso
muito bom. (VÍDEO CARTA - PARTICIPANTE 3, 2020)

Uma outra vídeo carta, apresentou sua ligação com as práticas corporais,

ressaltando uma expectativa de ampliar as possibilidades criativas com os saberes do corpo:

“venho do kung fu e através da graduação de Educação Física comecei a explorar as
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ginásticas, a dança, mas sinto que ainda sou travada na criação, sou muito mais da técnica

que do lado criativo [...] e acho que esses encontros vão me ajudar muito nisso [...]”

(VÍDEO CARTA - PARTICIPANTE 11, 2020). Como também falas que ressaltam o quanto o

corpo foi alterado e fragmentado nesse período, mostrando vídeos de pessoas dançando

livremente em diferentes espaços, antes da pandemia, fazendo uma comparação desse corpo

isolado, a circunstâncias de fratura de ossos e todo o processo de recuperação:
Santos, 11 de novembro de 2020 [...]a pandemia tomou forma, sinto que me parti
em pedaços e alguns ficaram longe, não deu tempo de me desfazer, desmontar, eu
parti e o que ficou engessado ficou. as tentativas de movimento se tornaram duras e
exigiam bastante esforço, e um tempo até que os ossos se unam de novo né.[...]
Hoje me sinto como quem está se recuperando depois de tirar o gesso, com os
músculos mais finos, as articulações ainda sensíveis a alguns movimentos, mas
ansiosa por eles, ainda que não sejam mais os mesmos. (VÍDEO CARTA -
PARTICIPANTE 7, 2020)

Outro destaque interessante foi o desejo de produzir algo coletivo, de fazer parte

de um grupo. A presença da pandemia e o isolamento social, foi um grande motivador para a

participação, conforme destacado nas falas dos participantes:
[...]não estamos tendo contato com outras pessoas da área fisicamente. Então o que
nos resta é fazer virtualmente e eu tenho muito interesse, pois será um desafio [...]
Acho que nesse momento todos nós precisamos de uma motivação extrínseca para
construir algo. (VÍDEO CARTA - PARTICIPANTE 11, 2020).
[…]mas decidi enviá-la por tratar-se justamente por uma busca por bons encontros,
com ideias, olhares, vozes, possibilidades de silêncio também partilhados [...] Meu
corpo devém menos burocrata, quer se abrir e a esse contágio com vocês […]
(VÍDEO CARTA - PARTICIPANTE 5, 2020).

Assim como indagações de profissionais da área da arte educação, em como

produzir coletivamente, com os grupos de trabalho pré-existentes em meio a tantos

atravessamentos excludentes da experiência nas condições online, sejam eles estruturais ou

até mesmo de condições de saúde. Contando sobre o anseio de buscar respostas para sua

atuação:
[…]como criar coletivamente em espaços diferentes, acessibilidade diferentes. [...]
todos esses desafios que surgiram nesse tempo de pandemia me fizeram repensar a
minha prática [...] e todas as estratégias de produção coletiva [...] vejo o projeto
como um espaço de diálogo com pessoas que estejam passando por situações
parecidas. (VÍDEO CARTA - PARTICIPANTE 9, 2020).

Além de ter sido um projeto de extensão, um dos pilares da universidade pública

de grande importância para a disseminação do conhecimento científico, também é uma forma

de incentivar o interesse pela pesquisa em diferentes camadas sociais, idades, como mostra

professora de artes visuais:
[...]sou licenciada em Artes Visuais e tenho nutrido uma forte intenção em
desenvolver pesquisa [...] e a algum tempo me identifiquei com a metodologia
empregada pelo Laboratório Corpo e arte [...] gostaria muito de participar do
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projeto para repassar para meus alunos, por que o certo é repassar para a
sociedade aquilo que aprendemos[…] (VÍDEO CARTA - PARTICIPANTE 10,
2020).

E todos esses fatores conversam com o fato das pessoas, nesse período de

isolamento, terem se arriscado a fazer coisas diferentes, desenvolver novas habilidades, a

experimentar o novo, se colocar em uma posição de desconforto:
[...] durante a pandemia fiz um curso da Faber Castel e redescobri as canetinhas e
os lápis de cor e tenho trabalhado com isso representando meu cotidiano, meu
animais [...] achei a proposta inusitada e criei o interesse de participar, vi a
necessidade de participar de algo mais concreto com objetivo temático e incentivo
ao processo criativo. me deu frio na barriga, mas acho que dá para
encarar[…](VÍDEO CARTA - PARTICIPANTE 8, 2020).

E cenário de contaminação pelo vírus também se fez presente nessa primeira

produção: “o tal do vírus se alastrou em meu corpo nos últimos dias, felizmente ele se mostra

sorrateiro por aqui [...] sinto poucos os cheiros e sabores, o que me entristece já que

coloriam a casa de paredes cada vez mais estreitas” (VÍDEO CARTA - PARTICIPANTE 5,

2020). Sobretudo a escolha por não se gravar falando e sim mostrando algo, se assemelha em

retratar a natureza (FIGURA 3, 2020)

Figura 3 - Captura de vídeo-carta de Participante 3

Fonte: Dados do Projeto

Todos os participantes que enviaram os vídeos-cartas foram aceitos e convidados

a participar do projeto, desde que cumprissem algumas exigências: estar presente em todos os

encontros com câmera e microfone disponíveis e cumprir com os prazos da entrega das

tarefas.
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E apesar do intervalo de tempo entre a última etapa de inscrição e o primeiro

encontro da plataforma ter sido de 5 dias, imprevistos apareceram no caminho de alguns e

permaneceram 14 participantes externos, sendo os internos aqueles que atuaram com duplo

papel como os 3 extensionistas e 3 professores que propuseram o projeto.

A plataforma teve a participação de 20 participantes, entre inscritos,

extensionistas e professores, e o que uniu essas pessoas em tempos de isolamento nesse

projeto foi o anseio de trocar e produzir arte em conjunto. Os participantes tinham como forte

característica a vivência nas áreas de ensino, educação e pesquisa em conjunto com as artes.

Nas áreas de ensino tinham professores de letras, sociologia e artes cênicas; na pesquisa

pessoas cursando doutorado, mestrado, pós-graduação e graduação; como também médicos e

musicoterapeutas; e todos com vivências nas artes manuais, musicais, visuais, performáticas e

literárias. Além de se interessarem pela linha de pesquisa dos professores propositores e

serem impulsionados pelo desejo de aprofundar suas práticas e vivências na área a fim de

repassar seus aprendizados.

3.2 Score

Os scores foram como uma tarefa em comum, uma lição de casa dada a cada

encontro. Com as instruções de alimentar o fazer artístico e inventivo dentro de casa, de não

separar arte da vida e do cotidiano, focado em diferentes temas: Crianças, Plantas e Animais.

(FEDERICI, GUZZO, LIBERMAN, 2022) E apesar de se tratar de produções individuais,

trazia a ideia de grupo e continuidade, através de uma plataforma virtual coletiva para

compartilhamento das produções.

Essa estrutura dos encontros se baseou na metodologia de trabalho do grupo ou

movimento Fluxus, como um modo de fazer e produzir coisas, do fazer artístico direcionado

às coisas do mundo, rompendo barreiras entre arte e não arte, sendo manifestado nas mais

diversas formas: música, dança, teatro, artes visuais, poesia, vídeo, fotografia e outras. (ITAÚ

CULTURAL DE ARTE E CULTURA BRASILEIRA , 2022)

Criado no Festival Internacional de Música Nova, na Alemanha em 1962, o

Fluxus foi um movimento que definiu a arte vanguarda da época, com uma série de

produções que envolviam todos os sentidos, olfato, visão, tato e audição, instigando a

presença do telespectador.
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Baseado nisso, um convite se fez aos participantes no intervalo de um encontro ao

outro mergulharem no tema proposto, reverberando os afetos da presença da

criança/planta/animal em seu cotidiano tornando a produção artística como parte de sua vida.

3.3 Primeiro Encontro - Score #1 - Crianças

Dia 16/11/2020, no início do primeiro encontro a dinâmica de apresentação se deu

a partir de um jogo de câmeras e microfones. Todos deveriam ficar com as câmeras e

microfones desligados, para se apresentar era necessário abrir sua câmera e microfone,

quando se sentisse à vontade, falar seu nome, contar onde cresceu e finalizar sua fala apenas

quando outra pessoa ligasse a câmera e começasse a falar. As respostas foram das mais

diversas. A comunicação foi acontecendo de maneira atenta, cuidadosa, criando um clima

nostálgico.

Relatos sobre brincadeiras de corda, tombos de bicicleta, contação de histórias,

apostas de corrida, em diferentes cenários como: dentro de casa, no quintal, na rua, na escola

ou na praia. Lembranças de animais de estimação felizes ou tristes, brincando ou fugindo,

acompanhando ou atrapalhando. Memórias de costumes e festas familiares. Momentos de

pura alegria, momentos de puro desastre.

E todas essas histórias foram possíveis de serem compartilhadas pelo detalhe das

câmeras: deixá-la fechada enquanto o outro fala, podendo interrompê-lo, mas também deixar

ser interrompido pelo outro, mudando a lógica do habitual. Essa promoção do inesperado e da

expectativa de conseguir falar, se dá a partir de um respeito mútuo criado no processo do

jogo, pois a única imagem aberta na tela possibilita que se preste mais atenção,

consequentemente, quando outra imagem aparece, há uma quebra. O jogo, ademais, foi um

facilitador para o grupo vir a se conhecer, reconhecer o rosto e a voz de cada um. Além de

ativador de um campo da memória e de presença para a primeira tarefa CRIANÇA.

Criança como um estado. Criança como campo de presença. Criança como um

campo de presença para produção artística com o que se tem à mão. As linguagens artísticas

como instrumento de criação e expansão.

Segundo o coletivo de pesquisadores do Território do Brincar (2022), que

desenvolveram um estudo durante a pandemia em que os pais deveriam observar e registrar

através de vídeos o brincar de seus filhos, foi possível fazer os pais se atentarem as diferentes

formas de brincar e seus sentidos, além de analisar que na pandemia o brincar não parou, mas

a liberdade do brincar foi comprometida pelo isolamento social. E se tornou necessário
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envolver as crianças com experiências reais, mas em um ambiente fechado o tempo passa, as

essas possibilidades se esgotam, as responsabilidades, desgaste e preocupações aumentam e o

isolamento continua e se torna mais difícil enxergar o brincar.

Ainda mais com as telas sendo a única forma de conexão com os outros, a linha

entre o saudável e a alienação se torna tênue. Não somente entre as crianças, mas entre os

jovens e adultos, muito se conecta e pouco se brinca com as possibilidades palpáveis que

rodeiam. E a tarefa criança quebrou essa inércia de estar sentado de frente às telas e instigou a

criança interior de cada um a brincar.

Após um mês do primeiro encontro foi possível ver o quanto as tarefas mostram o

olhar sensível dos participantes ao que se tinha à mão, tendo o registro do corpo, ou parte dele

em diferentes espaços, ângulos e formas. Dois trabalhos focaram no registro dos pés. O

trabalho “Caminho” em formato de vídeo, começa com os pés tirando uma sandália de salto

alto, e então caminhando por diferentes lugares descalça, de diferentes tipos de solo, e

diferentes obstáculos e formas de passar por eles (FIGURA 4).

Figura 4 - Capturas do Score Criança da Participante 11

Fonte: Dados do Projeto

E o trabalho “Descalça” também em formato de vídeo, mostra os pés descalça

brincando das mais diversas formas, subindo em lugares, pulando pela calçada, pulando

corda, andando no céu, girando bambolê e correndo no mar (FIGURA 5). Apesar de

diferentes, ambos mostram o quanto os pés nos levam para brincar e como as coisas mais

simples podem virar brincadeira.
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Figura 5 - Capturas do Score Criança da Participante 2

Fonte: Dados do Projeto

Ou então o foco de outra parte do corpo, como as mãos. No trabalho “Mãos pelos

pés” em que os dedos dançam ao ritmo da flauta e do pandeiro, ou no trabalho “Árvore água”

em que na água está refletida uma árvore e mostra as mãos mexendo nessa água, junto ao

reflexo da árvore que se movimenta. Como também, trabalhos que mostram o corpo como um

todo, mas as mãos que agem, o trabalho “Valsinha” com mãos que desenham, furam o bolo,

brincam de rodar, brincam com água, o “Sentivento” em que essas mãos produzem sons com

diferentes objetos junto ao vento na praia (FIGURA 6), o “Na Parede” mostrando todo o

processo de pintar uma linda paisagem de árvores, flores e pessoas, com tinta nos dedos e giz

de cera, o “Vim do Norte” com a participante sentada ao chão tocando violino, o “Um dia”

mostrando o caminhar na rua pela perspectiva de uma criança, de mãos dados, tocando em

tudo e o “Como eu aprendo” retratando o manuseio com diferentes objetos, desde

instrumentos musicais até máscaras de halloween.
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Figura 6 - Capturas do Score Criança da Participante 14

Fonte: Dados do Projeto

Além de trabalhos em que as mãos foram essenciais, mas não apareceram como o

“Esquisito” em que foram produzidas diversas dobraduras coloridas de tecido, o “Infância em

tramas” tramas coloridas foram feitas, com seus diferentes pontos relacionados ao

movimento, ao brincar expansivo ou retraído, o “Brinquedo Colorido” uma escultura azul de

um rosto com um corpo descontruido em cima, o “Sob as Estrelas” uma pintura de uma

mulher deitada observando as estrelas com uma poesia, além do “Para que serve isso?” com

imagens de diferentes rostos formados de diferentes materiais.

Como também trabalhos que entram em um lugar mais nostálgico, como o

“Criança” com fotos da infância colocadas no vidro, contam uma história no tempo, em

contraste com o fundo de sua casa que nos trás para o presente (FIGURA 7), o “Quando

voltar a ser criança” com texto de declaração a sua terra Belém e suas lembranças da infância

neste lugar e o trabalho, o “Crianças” com texto revirando memórias antes esquecidas e a

percepção de que não apenas o tempo passou, mas ela mudou. E um trabalho que usa da voz e

investiga o som “De onde surgiu a música?” trazendo diferentes sons, cantorias

monossilábicas e perguntas.
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Figura 7 - Capturas do Score Criança da Participante 17

Fonte: Dados do Projeto

Diferentes possibilidades foram desenvolvidas dentro desse universo do

devir-criança, salientando que “devir é antes de mais nada mudar: é não mais se comportar

nem sentir as coisas da mesma maneira; não fazer mais as mesmas avaliações”

(ZOURABICHVILI, 1997, p.2, traduzido por Diogo Corrêa Silva)
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Figura 8 - Score Criança

Fonte: Dados do Projeto
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3.4 Segundo Encontro

Dia 14/12/2020, o início do encontro se deu com um jogo que funcionava a partir

do movimento através da locomoção pelo espaço. Com câmeras e microfones desligados, se

iniciou a contagem regressiva de 0 a 10, que após encerrada abriam-se as câmeras em um

plano de fundo diferente, que aparecesse plantas. Essa dinâmica se repetiu algumas vezes e

nas telas apareceram vasos de plantas de diferentes tamanhos, pinturas de plantas em diversas

superfícies, paisagens de árvores pela janela, uma única folha ou então estampas de flores.

Conectados apenas pelo score da criança após um mês de distância, foi passado

um vídeo com um compilado de trechos de todas as criações, reconectando a experiência

vivida, puxando os fios da memória da experiência da presença para poder discutir como foi

esse processo de criação dentro do devir-criança.

Processos longos, dolorosos, divertidos e profundos de resgate de memórias e

desconstrução dessa imagem da infância para produção artística. Reencontros com a criança

interior, retomando a força e energia ou a calmaria e criatividade dependendo do tipo de

infância de cada um. Pensar como criança, conectando a criança de ontem com a criança de

hoje, reinventando objetos e suas utilidades, brincando com brinquedos ou não brinquedos.

Após o compartilhamento da experiência individual de cada um sobre sua criação

e como a criação do outro reverberou em si, foi-se declarado o segundo score: plantas

3.5 Score #2 - Plantas

Segundo Emanuele Coccia (2018, p.4) “o mundo é um corpo fluido onde nada

pode estar separado de nada mais. ” Tudo está ligado (céu, solo, águas, seres), tudo é natureza

(KRENAK, 2019). Sendo assim, o devir-planta está dentro de cada um de nós, ao mesmo

tempo que dependemos desse mundo vegetal para habitarmos este mundo:

São as plantas que fazem da matéria e do espaço que nos rodeiam um
mundo que reorganizam e rearranjam a realidade tornando-a um lugar
habitável e vivível. O mundo, deste ponto de vista, é antes de tudo
uma realidade vegetal: é um jardim antes de ser um zoológico, e é
somente porque é um jardim que podemos ali viver. (COCCIA, 2018,
p.5 )

Reconhecer e valorizar esses seres que nos permitem viver, dançar, cantar e

experienciar neste mundo. Assim como nós, as plantas são seres vivos que também sentem,

têm comportamentos próprios e fazem movimentos de florescer, crescer e amadurecer esse
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ser planta, como relata Ailton Krenak (2019) um líder indígena que nasceu na região do vale

do rio doce e além de ter forte relação com a natureza vivencia esse lugar profundamente

afetado.

As tarefas que permearam esse score de plantas foram desde as raízes das

memórias, com contos de um vida muito simples em um vilarejo na beira do rio com o

trabalho “Memórias da Floresta” (FIGURA 9), o trabalho “Rosa” em homenagem a avó com

esse nome, um vídeo repleto de fotografias e lembranças dessa flor de mulher.

Figura 9 - Capturas do Score Plantas da Participante 12

Fonte: Dados do Projeto

Além de trabalhos que registraram fases sejam o crescer, nascer, florescer e o

murchar de uma flor como o "Móbile vivo” e o “Fases” que registra o processo de saída do

casulo de uma borboleta. Assim como trabalhos que reconhecem o devir-planta interior e se

misturam com elas como o trabalho “Planta do pé” em que se tem uma pintura dessa planta

do pé, registrada em diferentes acrobacias, o “Natureza Viva” relacionando estruturas de

árvores, galhos com palavras simbolizam partes do corpo humano, coisas, lugares (FIGURA

10), o trabalho “Raiz” em que dança junto a música do Palavra Cantada “planta bambolê”,

como se fosse uma planta dançando e manuseando seus arcos, até que os arcos caem, a

música e a dança param, começa o som de uma serra elétrica, a intérprete cai e se filma ao

lado uma árvore também caída.
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Figura 10 - Capturas do Score Plantas da Participante 14

Fonte: Dados do Projeto

A dança do trabalho “Lírios” ao som das águas da cachoeira se aprecia

movimentos atrás dos lírios que se assemelha ao desenho de suas folhas, dançando o

movimento das folhas, o “Corpo Alma” em que através de uma dança se funde o corpo com a

planta, ao mesmo tempo que trocam de lugar e ocupam o mesmo espaço, a “Floresta” em um

ambiente vazio, aos poucos se preenche de plantas e tudo passa a fazer parte de uma

verdadeira floresta (FIGURA 11), ou o “Plantas” com uma montagem com diferentes fotos de

olhares que através do áudio do vídeo conversam com seivas e lágrimas e o "Regar Banhar”

como um movimento tão semelhante entre nós e as plantas se assemelha e transborda.

Figura 11 - Capturas do Score Plantas da Participante 15

Fonte: Dados do Projeto
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Como também trabalhos que fizeram diferentes registros das plantas como o

“Sopro” vídeo com imagem desfocada, junto a um respirar sonoro que ao final se revelam

suas flores, o “Casa Árvore” registrando a árvore pela janela com a voz divagando sobre a

extensão de suas raízes, o cair de suas folhas e a morada de passarinhos de forma sensível e

lúdica, o “Respiro” com registro de diferentes plantas e suas sensações de liberdade ou não, e

o trabalho “Passeio” em que se mostra todo o processo de comprar uma flor, passear com ela,

apresentar sua casa, escolher juntos o melhor lugar para ficar e até dançar com a flor.

E trabalhos que usaram de plantas para produzir artes plásticas como o “Fluxo e

Potência” que usa materiais vegetais descartados como lixo para produzir um quadro/mural e

o trabalho “Folha da Bahia” usando folhas e materiais de reciclagem para uma pintura com

colagem sobre tela. E vídeos conversando sobre plantas ou tocando violão sobre elas no

trabalho “A vida é sobre o todo”. Assim como eram plurais as produções apresentadas, eram

também plurais as formas de processo. Como eram pensados, produzidos, percorridos. As

dificuldades e facilidades de cada envolvido na ação. Os temas chegavam e ecoavam de

muitas maneiras.
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Figura 12 - Score Plantas

Fonte:Dados do Projeto
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3.6 Terceiro Encontro

Dia 18/01, ao início do encontro se passou videos de Pina Bausch performando, a

performance no evento Panorama 2015, chamada Navios de Marina Guzzo na praia de

iracema, e a versão curta da intervenção Iara de Marina Guzzo e Conrado Gandara como

forma de entrada da presença do devir-animal. Seguida de um exercício de ampliação de linha

de fuga da nossa realidade racional da visão, com uma prática de respiração de olhos

fechados e conectados com o som dos microfones ligados, tocando e sentindo o rosto,

cobrindo os olhos com as mãos e abrindo os olhos devagar e tentando ver as outras pessoas

através das mãos, chegando bem próximo da câmera tentando sentir o cheiro do outro.

Partindo para o compilado de trechos da tarefa anterior, para retomada dessa

presença e para aprofundar essa boa qualidade de presença relacional, a conversa se

desenvolveu a partir de perguntas técnicas ou curiosidades sobre a criação do outro. Com

particularidades intrínsecas de cada criação sobre sensibilidade, transitoriedade, milagres,

sobre dialogar e sentir parte desse outro ser planta.

A presença como esse algo potente, virtual, invisível, relacional, percebida

empiricamente no ato da poética cênica, no momento do encontro entre o ator, dançarino ou

performer como espectador como diz Renato Ferracini e Charles Feitosa (2017), e esse tipo

de partilha mesmo que virtual permite esse encontro entre o performer e os espectadores,

como também a troca desses papéis.

Relembrando os vídeos e práticas do começo do encontro, foi anunciado o

terceiro score: animais.

3.7 Score #3 - Animais

Mergulhar nesse devir-animal é perceber como no corpo animal existe uma

essência humana “na relação com um animal, afirmamos necessariamente um ‘mundo’ que

não é o nosso, possibilidades de vida e perspectivas sobre o mundo que nos sãos estrangeiras

e que não pressentimos sem sentir medo” (ZOURABICHVILI, 1997, p. 4 apud FAUSTO,

2017, p.167), e a partir dessa explicação, pode-se entender como é possível que tanto o

animal quanto o devir sejam reais sem que o homem no devir se transforme em um animal de

verdade. A palavra-chave aqui é o afeto. Como mostra na Juliana Fausto (2017, p.167), em

sua tese de doutorado “A Cosmopolítica dos Animais”, “Zourabichvili resume: não se trata de

sentir como o animal, mas de “sentir como sentimos que ele sente, senti-lo sentir em nós.”
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Não se trata, portanto, de uma representação do animal ou do sentimento do animal, mas do

animal como afeto, do animal como “causa em nós de uma alteração afetiva”

(ZOURABICHVILI, 1997, p. 9 apud FAUSTO, 2017, p. 167). Se permitir ser afetado e

ressoar a linha de fuga animal intrínseca de cada um.

As produções exploraram as mais diversas formas de produções artísticas desde

esculturas com o trabalho “Carregando o peso do mundo” e desenhos ao longo de um vídeo

retratando diferentes tipos de animais e suas funções na terra, até chegar no bicho humano

que apesar de serem mais habilidosos seus rastros de transformação são de pura destruição

"Animal” (FIGURA 13).

Figura 13 - Capturas do Score Animal da Participante 8

Fonte:Dados do Projeto

E fusões desse animal no corpo como no trabalho “Animalis” com registro de

uma coletânea de três produções que experimentam, vivenciam como animal, o “Ecdise” em

que a cobra e a intérprete trocam de pele em cena (FIGURA 14), além de “Peixa” nomes de

peixes junto a performance dentro de uma piscina como um peixe, o “Linha de Fuga”

transformação em cena, evoluindo ao seu devir-animal, o “Meu animal” performance

representando a visão, respiração e o agir de um cachorro, impulsionado pela falta desse

cachorro.
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Figura 14 - Capturas do Score Animal da Participante 9

Fonte:Dados do Projeto

Como também o “Especiezinha” fala sobre o bicho perigoso que somos , o

“Devir-animal” tecendo fios como uma aranha tecelã e o “Aranha” video das pernas com jogo

de luz de teias de aranhas, contando sua relação com essas aranha (FIGURA 15)

Figura 15 - Capturas do Score Animal da Participante 1

Fonte:Dados do Projeto
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Como também trabalhos que trouxeram o animal propriamente dito como o “O

animal apenas é” com o vídeo de um gato, o trabalho “Animal” com a pelagem de um

cachorro que remete a várias lembranças e se transforma junto a seu respirar, o “Formigas”

mostrando formigas trabalhando e ouvindo crianças confabulando caso tivessem asas, o

trabalho “A espreita” filmagem de flamingo em seu habitat e a coletânea de três trabalhos de

uma participante em que “Comunicação” e “Sintonia falam sobre sua relação com seu

cachorro, enquanto “Pendurar” explora formas de se pendurar em um lira. Além de trabalhos

que trazem um certo mistério como o “Respiro” fixando em um rachadura na parede e a vida

que se tem naquele espaço, o “Caminho de volta à terra" retrata o processo de morte que

todos nós seres vivos passamos, o “Isso já é muito” fala sobre suas relações e não relações

com o ambientes ideias e animais e o “Coro do brejo na noite de lua cheia” mostrando a luz

da lua entre as nuvens rodeada pela escuridão da noite em meio a natureza e seus sons

misteriosos de diversos animais.

Assim como eram plurais as produções apresentadas, eram também plurais as

formas e processos, como eram pensados, produzidos e percorridos. As dificuldades e

facilidades de cada um envolvido na ação. Os temas chegavam e ecoavam de muitas

maneiras.
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Figura 16 - Tarefa Animais

Fonte: Dados do Projeto
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3.8 Quarto Encontro

No último encontro, dia 22/02 para encerramento do projeto, as boas vindas aos

participantes se deu com parte do show “Abraçar e Agradecer” de Maria Bethânia mostrando

seu ritual antes da apresentação, que fala muito sobre o processo de fazer arte e estar presente

nesse processo. Após assistir o compilado de trechos da tarefa, ocorreu o diálogo sobre as

produções através do compartilhamento das sensações que cada um teve ao assistir a

produção do outro.

O grupo seguiu provocando, questionando e indagando sobre os processos. Nesse

momento, cada um dos envolvidos já possuía sua “série” produzida. Assim, pôde-se perceber

entre as composições criadas, o quanto dialogavam também entre si.

Havia, no grupo, um desejo de ficar. Manifestava-se uma vontade de criar novos

encontros, novos temas. É possível que essa vontade tenha sido geral, vindo de todo o grupo,

passando de participante a participante-organizador. Porém, já era clara a importância do

fechamento desse ciclo, e também a necessidade de respeitar o que já havia sido proposto:

quatro encontros em quatro meses.

3.9 Evento de Encerramento - Cartograma

A palavra cartograma, segundo o dicionário Michaelis, se relaciona com mapa, ao

ato de mapear, relacionar pontos, intensidades ou a quantidade de fenômenos variados. O

Laboratório Corpo e Arte anualmente organiza o evento Cartograma como forma de

performar o conhecimento, alinhando estudos e projetos. O “Cartograma 2021 - presença,

imagem e invenção” foi o encerramento do projeto de extensão “Metodologias da Presença'',

aberto à comunidade acadêmica e externa através de um chamamento de divulgação

(Apêndice F).

A criação da identidade visual se deu a partir de um fruto, que representava o

projeto de extensão Metodologias da Presença em evolução e as sobreposições com texturas e

cores representavam os participantes e todas as suas criações que nutriram, transformaram e

fizeram esse fruto amadurecer.



39

Figura 17 - Identidade Visual do evento

Foto: Dados do Projeto

O evento aconteceu de forma online, sendo 29/03 o primeiro dia, com cerimônia

de abertura ao início, seguido de apresentação dos professores anfitriões Conrado Federici,

Flavia Liberman, Marina Guzzo e explicação sobre em que lugar estrutural se encontra o

Laboratório Corpo e Arte: “está localizado em um antigo laboratório de nutrição de azulejos

brancos com linóleo, barra, espelho e diversos outros objetos cênicos e moléculas de

oxigênio, em um dos campi da Baixada Santista da Universidade Federal de São Paulo”

(como descreve a professora Marina Guzzo (2021, informação verbal1) e segue contando

sobre o desafio de produzir arte nesse ambiente multidisciplinar e pensar arte como encontro

e método.

Por se tratar de um evento aberto à comunidade acadêmica e externa foi

necessário contextualizar as frentes de estudo do Laboratório, que levaram a formação do

projeto de extensão Metodologias da Presença, além de toda estrutura e funcionamento do

projeto.

Como forma de retratar o projeto, foi compartilhado uma edição em vídeo de

trechos de todas as produções realizadas, estimulador para reflexões sobre os movimentos das

1 Fala da Profa. Dra. Marina Souza Lobo Guzzo no evento “Cartograma 2021 - presente, imagem e
invenção”
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câmeras, de como as vezes as câmeras são observadoras ou protagonistas do movimento, ou

então sobre a relação do que se cria e como se cria com quem está com você nesse

confinamento, pensando que agora a casa se transformou a sala de ensaio e como se organiza

essa divisão e partilha do espaço para produção artística. Arte do cotidiano, arte com o que se

tem, arte para todos, todas pessoas, lugares e espaços.

Seguimos com a conversa sobre “Qualidades de presença, ressonâncias, formas

de compartilhamento” com o convidado Prof. Dr. Cassiano Quilici, que escreveu uma breve

descrição sobre si e seus trabalhos “livre-docente do Instituto de Artes da Universidade

Estadual de Campinas (UNICAMP), com pós-doutorado em Estudos Teatrais pela

Universidade de Lisboa, pesquisador Pq do Cnpq, editor da Revista Conceição/Conception da

pós graduação em Artes da Cena da UNICAMP, coordenador do Grupo de Pesquisa ‘Cenas

Expandida e Diálogos Transculturais’, autor dos livros ‘Antonin Artaud: Teatro e Ritual’ e ‘O

Ator-Performer e as Poéticas da Transformação de Si’ entre outros. Atualmente pesquisa as

relações entre as artes performativas, práticas de atenção e a transformação das formas de

vida.” (comunicação via e-mail)

Cassiano Quilici conta sobre sua identificação pessoal com esse tipo de trabalho,

por ser professor da graduação de artes cênicas na formação de artistas e produtores de arte, e

a importância de trazer arte para mais perto das pessoas usando a universidade como meio,

propondo laboratórios abertos à comunidade acadêmica e externa. E dialoga sobre a arte

moderna contemporânea ter se tornado algo separado do mundo, sendo necessário tirá-la da

caixa, do palco e passar por um processo de reapropriação dos saberes acumulados dessas

práticas de dança, performance e teatro e trazer para o cotidiano.

Diferente do cenário dos países asiáticos em que a arte é como jeito da pessoa se

tornar ser humano, além da arte feita pelos monges que não praticam uma arte no sentido

estrito, mas ao olhar essas pessoa no cotidiano, a arte está em tudo que eles estão fazendo, o

jeito de olhar, de sentar, de escutar o outro, uma qualidade que está dissolvida no jeito de

atravessar a existência. No fundo é o que estamos buscando, essa arte como necessidade vital

diariamente. Porém, atualmente, como diz Cassiano Quilici, os movimentos menores, a arte, a

educação têm sido tratados como parênteses de uma vida em que se cuida de outras coisas

como consumo, violência e outros tipos de imagem.

E o projeto de extensão trouxe esse lugar de metodologia de vida, habitando junto

a invenção, instaurando um estado contínuo de criação no cotidiano, desenvolvendo a

sensibilidade de poder enxergar esses temas periféricos e marginais, explorando a beleza e a

multiplicidade de possibilidades ao redor. Ao analisar a escolha dos temas junto às produções,
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é possível ver a qualidade de envolvimento e aprofundamento dos participantes em mergulhar

em cada devir e não apenas na representação desses temas. Criou-se um ambiente sem

julgamentos ou limitações, apenas partilha e presença.

Contudo, o que criou a conexão nessa distância? Cassiano ressalta o poder da

afetação, uma presença que se mantém no tempo, pois mesmo longe estão sincronicamente no

mesmo tempo criando uma co-presença, durante os encontros ou em suas produções

individuais. No entanto, para esse fenômeno acontecer é preciso se deixar ser afetado pelas

coisas do mundo, estar aberto, receptivo, estar presente.

No mesmo dia, porém no período da noite aconteceu o encontro “Processo de

criação para uma imagem em vídeo” com a Patrícia Araújo que é cearense, artista visual,

professora, yogui e mestre em Artes Visuais pela ECA-USP. Pesquisa modos e estratégias

para desprogramar corpo e mente de lógicas que servem à norma. Em suas práticas artísticas

e acadêmicas estabelece diálogos entre dimensões íntimas e políticas na elaboração de

trabalhos que propõem jogos, encontros, performances e criação em audiovisual. Tem

interesse na invenção/investigação de saberes para um reencontro com o corpo, desinvestido

de automatismos e ancorado em práticas de escuta e cuidado. Nasceu em Fortaleza e vive em

São Paulo desde 2009. Atualmente é docente no curso de Bacharelado em Audiovisual do

Senac-SP. O encontro propôs uma conversa sobre os processos de criação e produção

audiovisual que foram desenvolvidos pela artista e pesquisadora, nos últimos anos em

parceria com as artes da dança, música e cinema. Discorreu sobre modos de produção de

baixo orçamento e que envolvessem políticas não-hierarquizantes, focando em trabalhos que

foram construídos a partir da disponibilidade e escuta mútua da equipe na partilha de

referências, urgências e desejos.

Nos dias 5, 6 e 7 de abril aconteceu a amostra dos processos de trabalho de

criação dos participantes do projeto de extensão Metodologias da Presença, para que a

comunidade pudesse ser afetada pelas produções, cada um dos temas foi apresentado em um

dia.

Seguindo para o último dia do evento, dia 12/04, com diálogo com a

professora-pesquisadora convidada Gabriella Giannachi da University of Exeter, Inglaterra, o

encontro aconteceu em inglês com a presença do tradutor Matheus Guzzo para suporte.

Gabriella Giannachi (2012) escreveu obras como “Arqueologias da Presença” que explora a

performance da presença e suas relações com a teoria da performance e o pensamento

arqueológico.
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Algumas perguntas foram feitas como forma de nortear a conversa e a primeira

delas foi: a presença existe? E para responder Gabriella Giannachi contou a história de

quando trabalhou no Jewish Museum Berlin, um museu construído após o holocastro para

simbolizar a perda dos judeus, com grandes espaços vazios representando suas ausências em

Berlim. Com intuito de unir seus estudos de ausência com tecnologia passou a trabalhar na

University College London no laboratório CAVE virtual reality environment at UCL. E fundiu

seus estudos aos já realizados no laboratório sobre presença por estar intimamente ligada à

ausência. E sobre a pergunta se a presença existe, Gabriella Giannachi usa a ciência da

computação para responder, em que presença é o nível no qual os participantes sentem que

estão em outro lugar e não no lugar da simulação de realidade virtual. E entende-se presença

como algo que pode ser desconstruído e trabalhado através de signos. E quais são os

significantes da presença? Alguns exemplos de como trabalhar essa presença são os trabalho

de Lynn Hershman como o Dante Hotel (1972), em que a experiência da presença se inicia ao

entrar no hotel e encontrar uma pessoa muito agradável, subir as escadas e entrar em um

quarto em que era possível ver que alguém esteve presente, com diversos objetos pessoais e

desordem, mas não havia mais ninguém, até se perceber que o único presente nesse cômodo é

a própria pessoa. E o trabalho em que Lynn Hershman encarna uma personagem fictícia,

chamada Roberta Breitmore, durante 5 anos (1973-1978). Lynn Hershman disponibilizou

todos os dados de suas performances para a Universidade de Stanford como forma de trazer

de volta à vida esses trabalhos. Usaram a realidade virtual para reconstruir a vida desses

trabalhos, os convidados de todas as partes do mundo poderiam experimentar a simulação e

seriam guiados pelo avatar da Robert Breitmore. Criando-se uma dupla presença, uma

presença ao vivo e uma presença tecnológica.

Arqueologias da Presença fala sobre performar ambientes ou natureza, tendo duas

presenças: a presença de ambiente como essa presença constrói o ambiente, e a presença

ecológica como a presença opera entre os organismos. Sendo o ambiente o lugar em que a

pessoa, planta, animal vivem e operam e a ecologia é um campo da biologia que está

preocupado com si e com o que o cerca.

Presença é uma prática, tal como dança, fotografia e escrever uma prática é

sempre difícil.

https://libeskind.com/work/jewish-museum-berlin/
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3.7 Entrevistas e Vídeo de Avaliação

Segundo relato dos participantes a experiência os atraiu por ser uma possibilidade

de fazer parte e estar envolvido em algo e por ser um lugar vinculado a faculdade e ter a

chance de encontrar rostos conhecidos Como também foram instigados a participar, pela

chamada da proposta trazer uma questão da arte no cotidiano (arte como lugar de refúgio no

isolamento), mas não ser algo exclusivo para artistas, além de soar misterioso e como um

desafio:
Por estar longe fisicamente do espaço da faculdade, estava buscando espaços para
me sentir vinculada com a faculdade, para encontrar rostos conhecidos e não
conhecidos, mas que estariam circulando naquele espaço. A chamada da proposta
atraiu, por trazer uma questão da arte no cotidiano (arte como lugar de refúgio no
isolamento), além de soar misterioso, instigou para saber como seria
(ENTREVISTA - PARTICIPANTE 7, 2022)
Eu me interessei porque percebi que seria um desafio para mim. Por ter ficado
claro no convite que mexeremos com vídeo e eu nunca ter me filmado antes (..) e
pensei ‘eu não posso ficar a vida inteira assim’, acho importante também me
mostrar e essa seria uma oportunidade. (ENTREVISTA - PARTICIPANTE 3, 2022)
A princípio achei que não fosse para mim [...] mas ao final li que não seria
necessário ser artista. Sou da área da saúde e sempre me interesso por essa parte
artística. Na segunda etapa da inscrição, a tarefa de fazer o vídeo foi um desafio.
(ENTREVISTA - PARTICIPANTE 8, 2022)

Como também o interesse surgiu por já terem contato anterior com os professores

propositores do projeto, seja em outras aulas, ou com suas produções artísticas, acadêmicas

“[...] (a disciplina da pós-graduação) essa disciplina em especial me tirou da zona de

conforto e a possibilidade de serem feitas do modo online tornou tudo mais fácil, por eu

residir na capital. Além do tema interessar por trabalhar com meditação, contemplação o

tema da presença é essencial.” (ENTREVISTA - PARTICIPANTE 4, 2022)

Sobre os aspectos que os fizeram permanecer e concluir a experiência, as trocas e

sintonia com pessoas, com suas histórias, memórias, processos, foi um deles:
O que me fez continuar foi a troca [...] ouvir o outro falando do seu e saber que o
outro também passou por dificuldades que eu passei e me enxergar muito nas outras
pessoas e ver que além de uma diversidade de ideais e produtos desse processo
todo, vinham sensações muito parecidas. (ENTREVISTA - PARTICIPANTE 16,
2022)
[...]Fomos emprestando uns aos outros jeitos de ver, cheirar, sentir, farejar, a gente
foi emprestando paisagens, palavras músicas, movimentos, inventando outros
corpos, tencionando, dobrando, alongando[...] (VÍDEO DE AVALIAÇÃO-
PARTICIPANTE 5, 2021)

Além da curiosidade de ver esses encontros e desencontros cheios de incerteza,

“curiosidade de ver como seriam. Os temas que instigam, pensamentos e percepções.

Olhando para o que se tinha por perto e tinham a ver com a temática [...]” (ENTREVISTA -
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PARTICIPANTE 7, 2022). Assim como aspectos relacionados ao autoconhecimento e

autocuidado:
Porque a gente quase não tem tempo para essas coisas, a gente vive uma rotina
muito fechada, com obrigações muito restritas na nossa própria área. Com pouco
tempo para mim, aquele momento era uma oportunidade para mim mesma.[...] Fui
percebendo que era um encontro comigo mesma, minhas lembranças, meu gostar e
não gostar. Gosto muito de me conhecer, de me surpreender comigo mesma, de
relembrar as coisas, não deixar passar alto, sempre fui assim comigo mesma. Vi que
o curso era uma oportunidade para eu ter tempo comigo mesma. (ENTREVISTA -
PARTICIPANTE 3, 2022)

E o sentimento coletivo de medo ao ser desafiado a sair da zona de conforto,

explorar o novo: “o segundo trabalho foi o das baianas, o que me exigiu bastante, por que

antes eu só sentia o trabalho e depois passava para tela, e agora não, agora eu raciocino, e é

desafiador” (VÍDEO DE AVALIAÇÃO - PARTICIPANTE 10, 2021). Assim como o

contágio fora do contágio da COVID-19 conseguir ser contagiado por outras afetações e se

sentir vivo: “[...]sentimento de contágio, dado a época do contágio da covid, ser contagiada

por outras coisas, ter outras afetações correndo.” (ENTREVISTA - PARTICIPANTE 7,

2022)

Para os participantes a presença se manteve sustentada ao longo dos encontros

através da presença do outro; pela criação de um corpo coletivo para partilhar; o nervosismo;

por todos estarem ligados a um objetivo em comum de produção de cada tarefa, mesmo que

individual, por escolherem caminhos diferentes:
No meio de uma pandemia passamos a focar em coisas artísticas que são de troca,
de encontro, de partilha [...] por esse ambiente de abertura, desinibição, falar o que
eu penso sem me preocupar. (ENTREVISTA - PARTICIPANTE 8, 2022)
A presença do outro junto. Uma presença que se sustentava coletivamente. Pois se
apenas eu fizesse, deixaria de ter sentido[...]pois se não tivesse esse espaço de troca
não sustentaria essa presença sozinha. Vejo essa presença produzida como um
grande corpo, como se todos ocupassem o mesmo espaço do corpo e ao mesmo
tempo partes dele, que mudam e se completam. (ENTREVISTA - PARTICIPANTE
7, 2022)
Acho que nesses primeiros momentos dos encontros, as primeiras conversas, foram
um ativador para essa presença. Que apesar das reuniões serem as mesmas de
sempre (falar dos nossos trabalhos e depois do próximo score), ao mesmo tempo
não era, era um outro tema, outros processos, isso já muda tudo. (ENTREVISTA -
PARTICIPANTE 16, 2022)
Eu acho que a presença se manteve porque eu sentia uma coisa forte dentro de mim,
um pulsar maior, às vezes o próprio nervosismo quando chegava a minha vez, eu me
sentia muito viva, a presença das outras pessoas fazia eu sentir a minha própria
presença. Acho que tem a haver com o bater mais forte do coração que ao mesmo
tempo no final produz um relaxamento muito grande, foi muito bom.
(ENTREVISTA - PARTICIPANTE 3, 2022)

A plataforma criou um ambiente seguro, aberto para se expor e colocar, isso se

deu pelo fato de não existir uma relação de autoritarismo entre os propositores e participantes
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do projeto, os professores propositores: “a receptividade das pessoas, uma abertura muito

grande [...]o diferencial foi que as próprias pessoas que faziam o projeto se incluíram e

participaram junto, dando uma sensação de completo equivalente, igual.” (ENTREVISTA -

PARTICIPANTE 8, 2022). Se formou um espaço de troca e aprendizado, sem julgamentos ou

avaliações, os encontros e criações foram a oportunidade de se expor, neste cenário seguro:

ter muitas pessoas e todas participarem[...]em uma época muito triste, as pessoas saiam o

mínimo, se encolhessem na rua, então os encontros eram uma oportunidade de se abrirem

(ENTREVISTA - PARTICIPANTE 4, 2022).

E sobre como a experiência afetou cada corpo, devolutivas sobre como se

tornaram mais resilientes e disponíveis as afetações do ambiente:
Como eu nunca tinha feito vídeo de mim mesma, quis mostrar meu corpo por
completo[...]foi uma entrega do corpo desde o início. E a experiência da plataforma
fez com que eu me vendo em vídeo, fez eu ter uma noção do meu corpo, e essa
percepção começou uma relação, que agora está crescendo muito e o que mais
gosto de fazer um vídeo é ver e me perceber. (ENTREVISTA - PARTICIPANTE 3,
2022)
Sou péssimo com essa coisa de corpo, sou um cara durão mesmo, bem travado,
resquício de timidez ainda, é difícil me afetar no corpo. Mesmo assim me abri com
as experiências corporais, me deu uma vontade de me movimentar mais. Os
trabalhos com dança impulsionam uma vontade de dançar, e só de ter essa vontade
de dançar me senti abrindo como uma folha [...] talvez essa experiência tenha me
ajudado a crescer um pouco. (ENTREVISTA - PARTICIPANTE 4, 2022)
A minha expressão física melhorou também. E saúde física também melhora quando
fazemos essas práticas prazerosas. Algumas atividades me permitiram sair um
pouco mais, estar mais junto da natureza, me deslocou para esse lugar, me deu uma
outra perspectiva de relação. (ENTREVISTA - PARTICIPANTE, 8, 2022)

Esse relato sobre a percepção do próprio corpo por vídeo, só foi possível com os

encontros tecno mediados, em que a única forma de se compartilhar a experiência com o

outro é através da captura de foto e vídeo. Em que o registro permanece independente do

tempo, diferente se fosse um encontro presencial e a partilha fosse feita em roda e a

performance se perdesse no tempo e espaço.

E mesmo os encontros serem mais parados, voltados a partilha e a ativação da

presença do novo tema, os corpos eram afetados a produzirem:
É muito difícil passar 2h sentado, olhando para a tela, mas o próprio encontro fazia
com que a gente pensasse isso de uma forma diferente, se voltasse para isso (...) era
engraçado eu tinha vontades um pouco estranhas quando ia ter a reunião, ‘vou
assistir a reunião do chão, para mudar como seria’ foram experimentações que
foram se criando que de pouquinho em pouquinho (ENTREVISTA -
PARTICIPANTE 16, 2022)

A presença, assim como as práticas corporais, é um exercício que para obter

resultados deve ser feito com constância. E adequado a cada indivíduo e suas subjetividades a

sair da sua zona de conforto e ser algo realmente desafiador e que requer persistência para



46

continuar, como o caso de uma das participantes que conta como foi esse processo de

experimentar e exercitar o novo: “uma experiência de muito amadurecimento e sofrimento,

para mim o processo foi doloroso por que me colocou em desafio de expressar aquilo que

estava vivendo, através de outras linguagens não habituais, como a costura, o vídeo, as

imagens…” (VÍDEO DE AVALIAÇÃO - PARTICIPANTE 12, 2021)

As reverberações do projeto se dão por estimular a continuidade de criações e a

participação em outros projetos artísticos:
Virou um hábito, uma coisa que eu faço quando quero fazer uma experimentação
artística, é uma experimentação em vídeo, foi algo que fiz pela primeira vez na
plataforma e gostei. (ENTREVISTA - PARTICIPANTE 16, 2022)
Olhar pro cotidiano[...] às vezes as coisas parecem tão distantes, as respostas, às
ações, mas não, com o que temos ao nosso alcance conseguimos produzir,
movimentar.” (ENTREVISTA - PARTICIPANTE 7, 2022)
Eu tenho me encaminhado para algumas outras coisas relacionadas, entrei em
um grupo de leitura de imagem. E me inscrevi em um curso de arteterapia,
então acho que tudo tem a ver pq nesse processo de trazer, começar, discutir,
acho que isso traz muitas coisas para a nossa consciência, e isso me estimulou
a criar, tenho desejado sempre que posso, e ainda compartilho no Instagram
minhas produções. Acho que não teria pensado nisso se não tivesse participado
da plataforma. (ENTREVISTA - PARTICIPANTE 8, 2022)

Além do projeto trazer uma nova visão sobre o lugar do pesquisador na própria

pesquisa: “me fez ser mais presente na pesquisa que os participantes fossem mais presentes e

se sentissem parte, como se fosse dele também e melhor ainda quando uma outra pessoa

fosse ler a pesquisa e também se identificasse.” (ENTREVISTA - PARTICIPANTE 4, 2022)

Uma presença que se multiplica
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto instigou o desenvolvimento de um olhar sensível para o que é

importante enxergando verdadeiramente o que se tem ao redor, ressignificando cada parede e

objeto da casa.

O projeto de extensão desenvolveu uma metodologia capaz de expandir a

experiência do “ao vivo”, através da implementação de novas tecnologias, a fim de

documentar e disseminar a produção de presença remota, importante em tempos tão ausentes.

Todos os trabalhos produzidos foram registrados em forma de vídeo, foto ou texto e salvos no

Google Drive do Laboratório Corpo e Arte. Diante do exposto, performances foram criadas e

gravadas a partir de um tema comum. O registro em vídeo dessas performances,

compartilhado com pessoas em comunhão a um tema proposto, possibilitou o transporte no

tempo dessa presença da performance que acontece no momento da ação (FERRACINI;

FEITOSA,2017).

No campo das artes cênicas, é no palco que se vê a tão falada presença do artista,

no caso da plataforma, foi no Google Meet que essa presença foi criada, vista e sentida, foi o

“[…]campo epistêmico da experiência prática, do corpo em ação física, na relação com outro

em busca de construção poética de encontro.” (FERRACINI; FEITOSA, 2017, p. 112).

Os encontros tinham o intuito de criar conexões entre as pessoas, introduzir o

tema da próxima tarefa e instigar o processo criativo de cada participante. Porém, não se

tratava apenas sobre produzir arte, mas como um dispositivo de saúde e cuidado através do

compartilhamento, escuta atenta e do envolvimento psicológico de cada um.

O retorno obtido a partir dos envolvidos aponta para um cumprimento daquilo

que foi, num primeiro momento, proposto. A partir desses encontros, os participantes

sentiram-se encorajados e inspirados pelo corpo coletivo, impulsionados pela ideia, pelo

desejo de gerar presença. Nasceu, assim, uma incrível variedade de sensibilizações, que

foram ativações e efetivações de presença.

Como Manoel de Barros (2016, p.1-1) conta em seu poema “O apanhador de

desperdícios”, “eu não sou da informática, sou da invencionática" é possível ver essa

invencionática no projeto, quando se reinventa na tela, na troca de olhares, sorrisos, de

partilha dos processos, o corpo que está todo presente, mesmo que enxergamos apenas um

3x4 de cada um.

Sobre os afetos do projeto, a cada mês o clicar no link do Meet levava a um lugar

coletivo, que vinha acompanhado de uma sensação de frio na barriga. Ouvindo e
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partilhando os processos, ideais, pesquisas, e a partir da troca com o outro pôde perceber

os tantos jeitos possíveis de se estabelecer um novo caminho. Pois, apesar dos temas dos

scores determinarem esse caminho, diferentes afetos alteravam o percurso de criação.

Entendendo esses afetos como a afetação do projeto nas pessoas, ou seja, tendo principal

afeto como os momentos individuais de entrega nas produção artística e todo o processo de

partilha e troca.

Sendo um deles o afeto da urgência: “somente ao deixar-nos afectar pela urgência

é possível tornar consciente, profunda e colectivamente, a necessidade improtelável de

mudança” (PAIS, 2021, p.13). Sendo necessário aceitar o desafio de permitir ser afetado,

para mudar o cotidiano, a partir da arte e assim reinventar outros modos de vida.

E o afeto da incerteza, implementado pelo cenário pandêmico (PAIS, 2021), que

agravou as dificuldades por apenas pessoas com acesso a internet e equipamentos com

câmera e microfone disponíveis conseguiram participar do projeto. Além do isolamento ter

colocado amarras nesse corpo coberto de medo desse contágio, seja do vírus ou até mesmo

de vasculhar lembranças sobre si, olhar para si e experimentar esse autocuidado antes

esquecido, como um processo de amadurecimento.

Figura 18 - Mapa dos Afetos

Fonte: Dados da Autora

Ressaltando a importância do processo individual e coletivo que se criou ao longo

dos meses, de estar disponível a possibilidade de afetar e ser afetado, que resultou em
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trabalhos surpreendentes, cada um com seu próprio processo atento e contínuo. Essa

continuidade ganha uma extensão pro cotidiano, deixando de ser um trabalho isolado.

Ampliando o contexto do projeto em ter sido possível restabelecer o vínculo com

o lugar em que se vive esse isolamento, olhos sensíveis e de criação passaram a rodear cada

canto da casa, cada material antes esquecido, cada gaveta de memórias e possibilidades,

reconhecendo que o que se tem é muito, é suficiente para criar, para expandir, para atingir o

outro de forma única e potente. Nesse instante em que se reconhece a arte presente nessas

paredes, uma porta se abre para o artista dentro de cada um viver.

Além do isolamento social devido a pandemia da COVID-19, ter feito com que a

cultura do produtivismo industrial exacerbado e o esgotamento de vida, enquanto

matéria-prima cessassem, dando espaço para a natureza. De acordo com reportagem da BBC

News(2020), os pesquisadores da Universidade da Columbia , os níveis de poluentes do ar

diminuiram à medida que a pandemia avançava. E o projeto acompanhou esse movimento, de

parar e diminuir os poluentes existentes em cada participantes que ofuscavam o processo de

criação e imaginação de novos possíveis. Acompanhando o momento de repensar formas de

vida para uma existência digna, conscientes de que as pessoas são partes constituintes e

integrantes da natureza e resgatar os direitos da natureza significa conservar os próprios

direitos dos humanos, uma das bases fundamentais do pensamento de Acosta sobre o “Bem

Viver.” (BEZERRA COUTINHO, 2020).

“Em tempos tão estranhos”, como trouxe a própria descrição do projeto, se faz

importante ter em mente o sempre atual texto de Larrosa Bondía (2002, p.21):

A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca.
Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se
passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos
acontece. Dir-se-ia que tudo o que se passa está organizado para que
nada nos aconteça. Walter Benjamin, em um texto célebre, já
observava a pobreza de experiências que caracteriza o nosso mundo.
Nunca se passaram tantas coisas, mas a experiência é cada vez mais
rara.

E trazer essa ativação de presença para as experimentações dentro das aulas

ministradas por profissionais da área da Educação Física, tanto para os profissionais como

para os alunos, trará ganhos na aprendizagem e interesse dos alunos.

Estar nesse espaço e ter o corpo atravessado por admiração, frustração,

aconchego, alegria, durezas, saudade, entre tantos outros afetos, aconteceu e assim segue

reverberando por outros cantos também. E como essa ativação de presença se faz importante

em tantos outros lugares, se dará dentro da vida e contexto de cada participante é onde
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acontece a magia, com diferentes produções, propostas, diálogos, visões, escolhas, ângulos,

enfoques, materiais e jeitos.
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APÊNDICES

APÊNDICE A - Texto publicado para divulgação do projeto

Chamada aberta!

Chamada aberta para 15 participantes no Projeto de Extensão do Laboratório

Corpo e Arte em 2020/2021! "Metodologias da Presença" é uma plataforma remota de

criação e invenção que vai se desenrolar ao longo de 4 meses (Novembro 2020 - Fevereiro de

2021).

A proposta tem interface com a pesquisa desenvolvida pelos pesquisadores do

Laboratório (Flavia Liberman, Conrado Federici e Marina Guzzo) e o acontecimento

COVID-19. Como criar metodologias de presença para tempos tão estranhos?

Com encontros mensais, os participantes serão encorajados a produzir e

compartilhar exercícios artísticos a partir de 3 proposições/ativações de presença - as

proposições de pesquisa serão lançadas a cada encontro.

Serão aceitos exercícios em diversas formas/matérias: poemas, músicas, vídeos,

coreografias, performances, etc. E podem participar todas as pessoas interessadas, com ou

sem experiência artística.

Cada tarefa tem 1 mês para ser executada e será compartilhada na reunião

seguinte com o grupo.

Os participantes devem estar disponíveis para 4 reuniões nos dias 16/11, 14/12,

18/01, 22/02 e participação no evento de encerramento do programa em Março de 2021 em

data a ser definida. Todo o projeto acontecerá via internet.

Todo material será disponibilizado nas redes do Laboratório Corpo e Arte e

posteriormente em uma publicação.

Para se inscrever: preencha o formulário de pré-inscrição (link na biografia) até

05 de novembro/2020. Você receberá por e-mail com mais instruções e a confirmação da sua

inscrição.

Metodologias da Presença

Datas dos encontros: 16/11, 14/12, 18/01, 22/02

Horário: 14h - 17h

Data da pré-inscrição via googles docs: 28/10 a 05/11

Limite de 15 vagas
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APÊNDICE B - Formulário de pré-inscrição

Por gentileza, leia com atenção:

Primeiramente agradecemos muito seu interesse pela nossa plataforma "Metodologias da
Presença", cuja proposta é unir pessoas que queiram experimentar um processo de criação
colaborativa à distância a partir de um tema central. As tarefas surpresas desenvolvidas
para pensarmos nossa presença e contemplação mesmo neste período de quarentena, em
casa, deverão ser realizadas de maneira artística e criativa no intervalo dos encontros onde
também serão apresentadas.
Os participantes devem estar disponíveis para 4 reuniões nos dias (16/11; 14/12; 18/01;
22/02) e participação no evento de encerramento do programa para receberem o certificado
via e-mail.

Você receberá as próximas instruções pelo e-mail.

Atenciosamente, Laboratório Corpo e Arte

Nome:
Endereço de e-mail:
Número de Whatsapp para contato:
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APÊNDICE C - E-mail com instruções da segunda etapa de inscrição do projeto

Olá, obrigado pelo seu interesse na Plataforma Metodologias da Presença!

Para que possamos realizar a seleção de forma mais equânime, solicitamos a

produção de um vídeo-carta de interesse com no máximo 2 minutos de duração, encaminhado

para este endereço de e-mail. O vídeo deve conter as informações básicas sobre você, sua

relação com atividades artísticas e criativas, motivos pelos quais você tem interesse em

participar do projeto e expectativas para com o mesmo.

O prazo para o envio é dia 11 de Novembro.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.
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APÊNDICE D - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Título do Projeto de Pesquisa: Presença comum: arte e partilha em tempos tecno-mediados

Pesquisadores Responsáveis: Marina Souza Lobo Guzzo, Conrado Augusto Gandara Federici,

Marcela da Silva Lopes. Local onde será realizada a pesquisa: Santos – SP.

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa acima

especificada. O convite está sendo feito a você porque você participou da “Plataforma de

Metodologias da Presença”, um projeto de extensão do Laboratório Corpo e Arte, ao longo de

4 meses de 2020 a 2021, ministrado pelos professores Conrado Augusto Gandara Federici,

professora Marina Souza Lobo Guzzo e Flavia Liberman, além dos extensionistas Guilherme

Avelino e Marcela da Silva Lopes. Sua contribuição é importante, porém, você não deve

participar contra a sua vontade.

Antes de decidir se você quer participar, será necessário de apenas 60 minutos do

seu tempo, e é importante que você entenda por que esta pesquisa está sendo realizada, todos

os procedimentos envolvidos, os possíveis benefícios, riscos e desconfortos que serão

descritos e explicados abaixo.

A qualquer momento, antes, durante e depois da pesquisa, você poderá solicitar

maiores esclarecimentos, recusar-se a participar ou desistir de participar. Em todos esses

casos você não será prejudicado, penalizado ou responsabilizado de nenhuma forma. Caso

esteja em algum processo seletivo,contratual ou de qualquer outra natureza, ele continuará da

mesma forma mesmo que não queira participarda pesquisa.

Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com o

pesquisador responsável Marina Souza Lobo Guzzo, nos telefones (13) 3229-0100 endereço

Rua Silva Jardim, 136- VIla Mathias Santos e e-mail marina.guzzo@unifesp.br Este estudo

foi analisado por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) que é um órgão que protege o

bem-estar dos participantes de pesquisas. O CEP é responsável pela avaliação e

acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos,

visando garantir a dignidade, os direitos, a segurança e o bem-estar dos participantes de

pesquisas. Caso você tenha dúvidas e/ou perguntas sobre seus direitos como participante

deste estudo ou se estiver insatisfeito com a maneira como o estudo está sendo realizado,

entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São
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Paulo, situado na Rua Botucatu, 740, 5º andar (sala 557) CEP 04023-900, Vila Clementino,

São Paulo/SP, telefones (11) 5571-1062 ou (11) 5539-7162, às segundas a sextas, das 08:00 às

13:00hs ou pelo e-mail cep@unifesp.br

Todas as informações coletadas neste estudo serão confidenciais (seu nome

jamais será divulgado). Somente o pesquisador e/ou equipe de pesquisa terão conhecimento

de sua identidade e nos comprometemos a mantê-la em sigilo. Os dados coletados serão

utilizados apenas para esta pesquisa.

Após ser apresentado(a) e esclarecido(a) sobre as informações da pesquisa, no

caso de aceitar fazer parte como voluntário(a), você deverá rubricar todas as páginas e assinar

ao final deste documento elaborado em duas vias. Cada via também será rubricada em todas

as páginas e assinada pelo pesquisador responsável, devendo uma via ficar com você, para

que possa consultá-la sempre que necessário.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A

PESQUISA

✔ Justificativa para realização da pesquisa: Os estudos de presença são temas

emergentes na formação em saúde e têm se evidenciado de extrema importância para a

formação na área da saúde. Conteúdos que abordam temas como integração corpo/mente,

presença, escuta e performance são de extrema importância para o enfrentamento de tempos

difíceis como esse que estamos vivenciando.

✔ Objetivos da pesquisa: O objetivo geral desta pesquisa é discutir a presença em

tempos de reuniões tecno-mediadas, durante a pandemia da SARS- CoV 2, se debruçando

sobre uma experiência de extensão, desenvolvida pelo Laboratório Corpo e Arte

✔ População da pesquisa: participantes do projeto de extensão “Plataforma de

Metodologias da Presença”

✔ Procedimentos aos quais será submetido(a): os participantes serão convidados

a participar da pesquisa via e-mail com lista de transmissão oculta e serão submetidos a

entrevistas sobre a experiência que vivenciaram no projeto de extensão. Sendo importante

destacar o direito do senhor (a) a não responder todas as perguntas, sem precisar de

justificativas.

✔ Riscos em participar da pesquisa: Os riscos nesta pesquisa referem-se a

possíveis desconfortos, constrangimentos ou memórias dolorosas e/ou traumáticas que

possam vir à tona, todos os cuidados serão tomados para que a participante possa sentir-se

confortável e, nada que não esteja contido no projeto de pesquisa e TCLE será aplicado. Além

mailto:cep@unifesp.br
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de riscos de quebra de sigilo, apesar dos pesquisadores guardarem pela segurança dos dados

de pesquisa, no ambiente virtual não é possível assegurar total segurança de dados.

✔ Benefícios em participar da pesquisa: No que tange os benefícios em participar

da pesquisa está a contribuição para a produção científica sobre temas que estão diretamente

relacionados às variantes sociais que impactam a saúde dos estudantes - e que devem ser

socialmente debatidos - a importância da presença e sua função política na vida humana, além

da contribuição para solidificar o método cartográfico enquanto metodologia de pesquisa.

Além disso, há a possibilidade de as participantes refletirem sobre a importância da arte em

suas vidas, e o espaço que dão a esta prática.

✔ Forma de acompanhamento do tratamento: Não se aplica.

✔ Métodos alternativos de tratamento e/ou tratamento padrão: Não se aplica

✔ Privacidade e confidencialidade: Todos os dados fornecidos pelas participantes

e registrados pela pesquisadora serão tratados de forma a garantir a privacidade e

confidencialidade das mesmas. As informações cedidas serão utilizadas exclusivamente para

fim de construção da pesquisa e utilizará de pseudônimo para garantir a confidencialidade das

participantes.

✔ Acesso a resultados parciais ou finais da pesquisa: A participante terá direito a

acessar os resultados de pesquisa parciais e finais a qualquer momento, caso solicite.

✔ Custos envolvidos pela participação da pesquisa: A participação na pesquisa

não possui nenhum custo à participante.

✔ Danos e indenizações: Caso a pesquisa resulte comprovadamente em dano

pessoal, ressarcimento e indenizações previstos em lei poderão ser requeridos pelo

participante (Resolução CNS nº 510 de 2016, artigo 17, II)”

Consentimento do participante

Eu, abaixo assinado, declaro que concordo em participar desse estudo como voluntário(a) de

pesquisa. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) sobre o objetivo desta pesquisa, que

li ou foram lidos para mim, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos

e benefícios decorrentes de minha participação e esclareci todas as minhas dúvidas. Foi-me

garantido que eu posso me recusar a participar e retirar meu consentimento a qualquer

momento, sem que isto me cause qualquer prejuízo, penalidade ou responsabilidade. Autorizo

a divulgação dos dados obtidos neste estudo mantendo em sigilo a minha identidade. Informo
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que recebi uma via deste documento com todas as páginas rubricadas e assinadas por mim e

pelo Pesquisador Responsável.

Nome do(a) participante:_______________________________________________

Endereço;___________________________________________________________________

________ RG:_____________________; CPF: _________________

Assinatura: ____________________________ local e data:__________________

Declaração do pesquisador

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimentos Livre e

Esclarecido deste participante (ou representante legal) para a participação neste estudo.

Declaro ainda que me comprometo a cumprir todos os termos aqui descritos. Nome dos

Pesquisadores: Marina Souza Lobo Guzzo

Assinatura:_________________________________Local/data:______________________

Conrado Augusto Gandara Federici

Assinatura:_________________________________Local/data:_______________________

Marcela da Silva Lopes

Assinatura:_________________________________Local/data:_______________________

Presenciei a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite do

participante. Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores):

Nome:_______________________________________;Assinatura:____________________
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APÊNDICE E - Texto do e-mail para convocação de entrevista online

Olá Participante da Plataforma de Metodologias da Presença,

Quanto tempo! Aqui quem fala é a Marcela, extensionista do Laboratório Corpo e

Arte, e é um prazer contatá-lo(a) novamente.

Atualmente, estamos realizando um projeto de pesquisa com bolsa de iniciação

científica do CNPq sobre a plataforma e seus desdobramentos denominado "Presença

comum: arte e partilha em tempos tecno-mediados''. E precisamos da sua colaboração para

conseguir realizar essa pesquisa!

Serão necessários um total de 35 minutos da sua parte: 5 minutos para responder

o formulário que irei anexar nesse e-mail; e 30 minutos de encontro individual comigo para

responder 5 perguntas que serão super importantes para a pesquisa.

Nesse link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7v4P6qp3q5Xu-M7n7_3jQw6Yku5B_lTNQB

6qm3abxUqsEtQ/viewform?usp=pp_url está disponível o Termo de Consentimento Livre e

Esclarecido em participar da pesquisa e o agendamento para a entrevista. Responda para que

possamos nos encontrar!

Att,

Prof. A Dra. Marina Guzzo - Universidade Federal de São Paulo

Marcela Lopes - Graduanda de Educação Física da Universidade Federal de São Paulo.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7v4P6qp3q5Xu-M7n7_3jQw6Yku5B_lTNQB6qm3abxUqsEtQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7v4P6qp3q5Xu-M7n7_3jQw6Yku5B_lTNQB6qm3abxUqsEtQ/viewform?usp=pp_url
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APÊNDICE F - Texto de Chamamento para o evento Cartograma 2021 - Presença, Imagem e

Invenção

O que poderia significar presença e sua miríade de qualidades? 'Estar' presente é

diferente de 'ter' presença? Quando sinto que estou presente? Quando sinto que o outro está

ausente? E o inverso? É possível agir, pensar e sentir presença pelo Google Meet? E a

presença cênica: ela é mais intensa, "melhor" do que a presença natural? Por que isso nos

importaria? Presença importa, sempre? Ser presente, estar presente, parecer presente não

seriam mais alguns dos excessos de nossa época, impostos, forçados? Atravessados pelo

acontecimento COVID-19 desenvolvemos uma série de atividades de pesquisa e extensão

relacionadas ao tema da presença. Esse evento tem como objetivo a apresentação da pesquisa

em andamento no Laboratório Corpo e Arte, desenvolvida pelos professores Marina Guzzo,

Flávia Liberman e Conrado Federici, interlocutores convidados e apresentação dos trabalhos

produzidos pelos participantes da plataforma Metodologia da Presença.


