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EDITORIAL

Revista Desvio apresenta mais uma edição especial, dessa vez 
uma proposta ousada nos foi sugerida: publicar os textos de uma turma 
(quase) inteira de pós-graduados. Trata-se dos Pluris, como nós nos auto-
-intitulamos. A história de como nós nos conhecemos, como nos tornamos 
pluris e o que produzimos, iremos contar nesta nova edição realizada de 
maneira independente.   

No começo de 2015, um curso de pós-graduação latu sensu surgia no 
Rio de Janeiro: se tratava do Curso de Especialização em Ensino de Artes, 
uma parceria inédita da Escola de Artes Visuais do Parque Lage (EAV) e a 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). Devido a quantidade de 
inscritos foram necessários alguns dias de entrevistas com os candidatos. 

Eu, Marcela Tavares, lembro como se fosse ontem: 3 professores sen-
tados em uma grande mesa no salão da entrada lateral esquerda, daquele 
suntuoso palácio no Jardim Botânico, antiga residência da nobre família 
Lage. Um misto de medo e ansiedade fazia com que minhas mãos suassem 
frio, mas eu queria muito fazer essa especialização.

Em alguns dias saíram os resultados da análise dos currículos e das 
entrevistas, a comissão (formada tanto por professores do curso de Pós-
-graduação da UERJ - PPGARTES, como do Parque Lage). Foram tantos os 
candidatos, que a comissão optou por abrir duas turmas, uma no primeiro 
semestre e outra no segundo semestre de 2015. Nós, os Pluris, nos conhe-
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cemos na aula inaugural da segunda turma no dia 12 de setembro, às 9h, 
na EAV Parque Lage. 

Éramos todos graduados em diversas áreas (Artes, Filosofia, Pedago-
gia, Letras, etc), vínhamos de diversas partes do Rio (da Zona Sul a Zona 
Norte, passando também pela Baixada, Niterói, São Gonçalo e tinha até 
gente que vinha de Petrópolis), nos interessávamos por distintas temáticas 
nas artes (cinema, pintura, escultura, performance, dança, gravura, videoar-
te, etc), éramos pretos, brancos, indígenas e com diversas orientações se-
xuais (heteros, gays, lésbicas, bissexuais)... No meio a tanta diversidade, 
mas com encontros semanais todos os sábados durante um ano e meio, 
nos aproximamos e descobrimos uma identidade peculiar nossa: éramos 
Pluris! Mais que plurais, mais que diversos, mas ainda assim idênticos nas 
nossas diferenças.

Eu, Eduardo Souza, sem receio, afirmo que estudar com os pluris foi 
a melhor experiência escolar que tive! E, sinceramente, minha viagem aca-
dêmica pessoal se reconfigurou em uma aula específica que tivemos com o 
professor João Modé. Nesta aula realizamos uma atividade em grupo que 
eu chamo de “ O Nascimento da Jaca” (registrada na foto de capa desta 
edição). O professor lançou uma proposta de atividade onde deveríamos 
percorrer o Parque Lage e buscar elementos da própria natureza para que 
pudéssemos ressignificá-los em um outro espaço. A coleta foi divertidís-
sima, mas de certa forma um pouco angustiante, pois era uma novidade 
para muito de nós, que estávamos “parindo” novas experiências didáti-
co/pedagógicas. O parque tem algumas jaqueiras, que oferece um cheiro 
característico ao lugar, isto me lembrava uma casa em que morei quando 
moleque. Certa vez me explicaram que era uma árvore muito importante 
no reflorestamento do Parque Nacional da Tijuca, onde o Parque Lage se 
encontra, então, poeticamente para mim era isso acontecendo, se ainda 
não haviam respostas para o motivo de estarmos ali, existia o nascimento 
de novas perguntas, que ressignificavam não apenas aquele espaço físico, 
mas também os espaços pessoais e particulares que eram “paridos”, à 
medida que nossos esforços, inseguranças e incertezas se manifestavam 
durante as aulas. Mas esta tarefa se tornou particularmente performática, e 
a partir da autêntica traquinagem típica do grupo, Marcela foi incentivada 
a parir jocosamente este fruto. Para mim, ali nascia também, espaços para 



9 edição PLURIS / 2021

um novo professor, uma nova sala de artes, uma nova experiência estética. 
E foi assim que foram paridos os Pluris.

Assistimos a muitos cursos (Videoarte, Antropologia da arte, Ensino 
de Artes, Espacialidade, Materialidade, etc), tivemos muitos professores 
(Aldo Victorio, Alexandre Sá, Ana Valéria Figueiredo, Analu Cunha, Carlos 
Eduardo Félix da Costa [Cadu], Cristina de Pádula, Denise Espírito Santo, 
João Modé, Marcelo Campos, Malu Fatorelli, Maurício Barros de Castro), 
fizemos muitos lanches e pic-nics, foram meses muito felizes e de muito 
trabalho!

Visitamos o Ateliê do artista Carlos Vergara, fomos assistir à estréia 
do filme “O abraço da serpente” seguido de uma palestra do antropólogo 
Eduardo Viveiro de Castro, visitamos o Museu do Índio em Botafogo, que 
permanece fechado para visitação desde 2016, tivemos algumas aulas na 
Casa França-Brasil, onde conhecemos a Matheusa, que na época era do 
educativo do museu (Matheusa presente!), fomos a exposições no CCBB-
-RJ, no Museu Nacional de Belas Artes, no Museu de Arte do Rio, fizemos 
um tour pela Pequena África, que terminou no Instituto do Pretos Novos, 
tivemos aulas em todos os espaços do Parque Lage, no centro de Artes da 
UERJ (durante uma greve da instituição) e na Casa França Brasil.

Eu, Alice Alfinito, recordo da comida. Alguém, logo na segunda aula, 
levou uma cafeteira e biscoitos e dali em diante comer passou a ser a pri-
meira forma de cuidar um dos outros. No Parque Lage o café é para turista 
e tudo em volta é muito caro. Todo sábado o café da manhã era servido 
com pãezinhos de quem teve tempo de passar na padaria com o requei-
jão de quem lembrou que ia estragar na geladeira. Tinha um esquema 
de guardar a cafeteira que demandava certa organização. Assim como as 
pequenas festas servidas em toalhas de mesa de várias casas por cima da 
terra ou nos muitos lugares que almoçamos entre as visitas sempre com a 
maior mesa do restaurante. A gente comia junto e isso foi trazendo mais 
intimidade do que estava acostumada com uma turma de curso. Essa inti-
midade em convivência regular formou além de uma amizade um grupo de 
apoio. Até hoje é para os Pluris que eu corro quando tenho dúvidas sobre 
os mais variados assuntos das artes e entre nós dividimos os anseios de 
trabalhar com cultura e educação com uma leveza inigualável, nossa maior 
particularidade. 
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O curso terminou com a entrega das monografias, cada aluno teve 
um orientador e toda a liberdade para escolher seus temas. Ainda tivemos 
que aguardar quase dois anos para a obtenção do nosso diploma, mas 
tudo isso nos uniu cada vez mais. E dessa nossa união e deste vínculo que 
se mantém até hoje, quase cinco anos depois, surgiu a vontade de tornar 
público nossos trabalhos de conclusão, que foram transformados em arti-
gos e que hoje poderão ser lidos por mais pessoas, extrapolando assim os 
limites da Academia.

O primeiro texto Pluri é de Alice Alfinito, que é formada em Artes 
Visuais e em Roteiro pela Escola de Cinema Darcy Ribeiro, especialista em 
Ensino da Artes e em História da Arte e da Arquitetura no Brasil, foi dire-
tora do Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica e hoje faz parte da Revista 
Desvio como colaboradora voluntária. Aqui ela faz uma reflexão sobre a 
importância do movimento cineclubista no Rio de Janeiro, a partir de um 
estudo de caso sobre o Pingado Cineclube.

O segundo é de Antoneli Matos Beli Sinder, que é professora, pesqui-
sadora e mãe-mulher-gente, além disso é doutora em Literatura, Cultura e 
Contemporaneidade, com mestrado em Sociolinguística, quatro especiali-
zações nas áreas de Educação e Arte e é licenciada em Letras na UFF. Em 
seu trabalho, Antoneli discute a presença das crianças nos museus através 
de questões curatoriais e expográficas.

Na sequência, apresentamos a pesquisa de Carolina Nóbrega que 
é licenciada em Artes Plásticas, Especialista em Ensino de Artes e atua há 
mais de 10 anos na área de educação. Em seu artigo, analisa a vigência do 
conceito de Aura de Walter Benjamin na contemporaneidade.

Em seguida, o artigo de Carolina Monteiro que é estilista e professora 
de Artes da Rede Municipal de Ensino, além disso é bacharel e licenciada 
em Artes, Especialista em Linguagens Artísticas, Cultura e Educação e em 
Ensino da Artes. Neste artigo, Carolina discorre sobre a potência expres-
siva da arte urbana, percorrendo desde de a pintura rupestre, passando 
pelos afrescos e murais, até os grafites nos muros das grandes cidades.

Já na investigação de Daniel Mota, que é professor do Ensino Fun-
damental na Escola Sá Pereira e que também atua há mais de 10 anos em 
escolas da cidade do Rio de Janeiro, que é pedagogo e possui especia-
lizações nas áreas de Tecnologia Educacional, Ensino de Artes e em His-
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tória e cultura Africana e Afro-brasileira, encontramos uma reflexão sobre 
antropofagia e hierarquização cultural, a partir da experiência do autor na 
educação infantil.

Eduardo Souza, que possui Licenciatura Plena em Artes Visuais, que 
cursou pintura, fotografia, gravura e videoarte na Escola de Artes Visuais 
do Parque Lage e possui especialização em Ensino de Artes e atualmente 
atua como Professor no Município do Rio de Janeiro. Em seu artigo, Eduar-
do discorre sobre a história dos Gabinetes de Curiosidades associando 
esta história aos seus próprios trabalhos com videoarte e com o de outros 
artistas.

O sétimo texto Pluri, é de autoria Fernanda Martins que é mestre em 
Educação Profissional em Saúde, especialista em Ensino de Artes, é profes-
sora e pesquisadora, nas áreas de saúde, educação, cultura e identidade. 
Fernanda, também disserta sobre a educação museal a partir do Hip Hop 
entendido como atividade educativa.

A seguir, Flaviane Zanelatto que é professora de Artes Visuais no Co-
légio São Tomás de Aquino e na Escola Paroquial São Geraldo, na cidade 
de Petrópolis, é licenciada em Pedagogia e em Artes Visuais, além de ser 
especialista em Literatura infanto juvenil e em Ensino de Artes, discute 
sobre o papel do cinema como recurso pedagógico dentro do ensino de 
artes no Ensino Médio. 

O nono artigo é do criador do termo Pluri, Gabriel Martire, que é 
Graduado em Direito pela Unilasalle/RJ e tem Licenciatura em Artes. Ga-
briel é professor de Artes e de Direito pela SEEDUC/RJ e de Artes pela 
FME/Niterói, além disso é especializado em Direitos Humanos, Gênero e 
Sexualidade, em Ensino da Artes, Direito Público e Privado e é mestre em 
Ciências Jurídicas e Sociais. Sua investigação aborda potência criativa nas 
escolas públicas, que pese as precariedades, oferecem ao professor e aos 
alunos material profícuo para o ensino de artes.

Lívia Lage Abreu, a nossa Lila, escreve o décimo artigo e ela é  bacha-
rel em Desenho Industrial pela EBA/UFRJ, licenciada em Artes Visuais pela 
Universidade Cândido Mendes e atua como designer, ilustradora e educa-
dora em desenvolvimento de processos criativos.  Lila discute a utilização 
do que ela chama de “Diário gráfico” como uma ferramenta metodológica 
no ensino de artes.
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Já Luciana Ribeiro, que é formada em Cinema e audiovisual, especia-
lista em Ensino de Artes e mestranda no Programa de Pós-Graduação em 
Estudos Contemporâneos das Arte da UFF, disserta sobre as possibilida-
des do ensino de cinema na educação básica e sua potência como articu-
lador entre campos de conhecimento. É Coordenadora de Ensino da ABC 
Cursos de Cinema.

O décimo segundo texto é de Marcela Tavares, que é professora de 
filosofia do Instituto Federal do Rio de Janeiro, mestre em Estética e Filo-
sofia da Arte, especialista em Ensino de Artes e atualmente é doutoranda 
em Artes Visuais. Além disso, Marcela é produtora de conteúdo da revista 
Desvio desde 2017 e nesta edição apresenta sua pesquisa sobre o traba-
lho do gravurista Samico e sua relação com a iconografia da serpente e a 
temporalidade da arte.

A seguir, Maria Andréia Menezes, que é professora há oito anos na 
Educação Básica, licenciada em Dança e Pedagogia e Especialista em En-
sino de Artes, discorre sobre o papel da dança na escola e as interseções 
entre arte e educação.

Mariana Paixão é graduada em Artes visuais, especialista em História 
da Arte e da Arquitetura no Brasil, em Ensino da Artes, e atualmente é 
mestranda em Práticas de Educação Básica, além de ser professora Artes 
Visuais na Prefeitura Municipal do Rio na rede estadual. Em sua monogra-
fia, Mari reflete sobre seu cotidiano como professora no ensino de adoles-
centes e a importância do autorretrato “na reinvenção de si mesmo”.

Já Michelle Lima Pereira, que possui licenciatura em Português e Li-
teratura, se formou no curso técnico em Artes Cênicas da Escola de Teatro 
Martins Penna e é especialista em Ensino de Artes e atualmente trabalha 
como coordenadora e professora do Programa de Artes da Instituição Rede 
Primeiros Passos. Michele investigou as narrativas e os processos criativos 
de artistas da Baixada Fluminense e estabeleceu o que ela denominou de 
uma “Estética da Resistência”.

O último texto Pluri, apenas porque optamos por apresentá-los em 
ordem alfabética (como em nossa lista de chamada) é de Tarsila Monteiro, 
que ama a pintura e o desenho e foi aprovada em terceiro lugar no curso 
de Pintura da Escola de Belas Artes da UFRJ, depois disso participou  de 
várias exposições coletivas e individuais e como arte educadora nos prin-
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cipais museus e centros culturais da cidade de Niterói e do Rio de Janeiro. 
Com sua colega Gisele Cáceres investigam como a cidade pode se tornar 
matéria-prima no ensino de artes no contexto escolar.

Nesse universo de textos, ou melhor, nesse Pluriverso, encontramos 
diferentes pesquisas, sobre diferentes assuntos, mas que giram sempre em 
torno do poder transformador da arte seja em sua própria manifestação, 
seja no ensino das suas diversas formas. A arte é plurimórfica, plurisêmica, 
plurimaterial e nesse pluriverso da arte, se encontraram esses seres hu-
manos, mais que humanos, plurihumanos (haja vista, nosso encanto pelo 
mundo alienígena) e, mais que tudo, pluriamorosos, porque foi pelo amor 
às artes e ao amor à educação que nos unimos e este mesmo amor assim 
nos mantém até hoje. Esperamos que todos os pluris, os pluriagregados, 
os que ainda estão por ser pluris e todos aqueles que acreditam num mun-
do mais pluridiverso possam desfrutar desta leitura!
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