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Introdução

Dentre a escolha de formas para traçar linhas que consigam e permitam produzir 
um compartilhável, o ato de escrever nesta pesquisa, busca jogar iscas para tentar pescar, 
nas entrelinhas, uma forma de expressão. (LISPECTOR, 1998). Forma que talvez se 
coloque em uma ponta extrema onde suprir a ignorância através da escrita é torná-la 
intempestiva, impossível e imprópria. (DELEUZE, 1998). Escrita em tensão pela 
imprecisão de seus saberes, pode romper com o instituído e migra para além da margem 
procurando uma nova imagem do pensamento através da intercessão entre filosofia, 
ciência e arte uma porção possível para se fundamentar. 

Esta porção de possível conduzida neste texto faz parte de uma pesquisa de 
mestrado intitulada como Por uma poética menor: Experiências estéticas em Educação 
Musical, que possui entre seus objetivos constituir algumas-outras possibilidades de pensar 
a educação musical através dos processos de escrita e leitura frente aos processos criativos 
do artista-professor.

Através de uma inflexão sobre os processos que dizem respeito à constituição de 
um estilo criativo da produção de um artista-professor esta pesquisa de mestrado aproxima 
os conceitos de poética e menor, que juntos ao referencial da filosofia da diferença traçam 
linhas, que justificam as escolhas conceituais e a definição de um campo problemático para 
esta pesquisa. 
Considerando poética como “uma possibilidade de indagar sobre as características 
da linguagem e as marcas estéticas utilizadas no processo criativo do artista” LOPES 
(2012). E menor como “... aposta nas multiplicidades, que rizomaticamente se conectam e 
interconectam, gerando novas multiplicidades.” (GALO, 2008, p.69) Esta pesquisa coloca-
se direção a expressão de uma poética menor como forma de materializar as estratégias e 
os processos de resistência frente às práticas serializantes e molares. 

Metodologia

Assim através de uma bricolagem de conceitos se pretendeu a partir de um método 
cartográfico acompanhar as práticas existentes na formação do educador musical com 
o objetivo de possibilitar, “a abertura de um campo de perguntas pela efetuação do 
pensar como experimentação e ruptura com o que se pretende universal e sem história.” 
(LEMOS, et al, 2012, p. 159). E constituir talvez uma guerrilha como atitude estética, ética 
e política que possibililitasse dar vazão a um pensamento que experimentasse a ruptura 



das macropolíticas educacionais, que possibilitasse o deslocamento para uma espécie de 
sonoridade sensível que habita as bordas de uma multiplicidade de sons que fogem da 
linha de encadeamento dos acordes e das partituras das metodologias instituídas (LEMOS, 
et al, 2012.)

Foram nomeadas durante o processo de cartografia algumas pistas que possuiam 
como objetivo potencializar o processo de expressão das práticas vivenciadas. 

As estratégias de um saqueador; 
Sonoridades em extensão;
Tecnologias do sensível;
O Improvisar na diferença;
Por uma poética menor.

Resultados e discussão

Durante o processo de pesquisa foi possível entrar em contato com diversas práticas 
que possibilitaram pensar arte e a formação de professores a partir da diferença nessa 
escrita. Entre os artistas que exercem influência nesse trabalho estão Clarice Lispector, 
Italo Calvino, Lygia Clark, John Cage, Pierre Boulez além das obras de Silvio Ferraz e 
Rogério Costa que aproximam Música da Filosofia da diferença. É importante ressaltar 
que além desses citados, as práticas músicas desenvolvidas em alguns projetos de extensão 
que estão sendo acompanhados fazem parte desta pesquisa à medida que novos encontros 
aconteçam. 
Assim através de uma bricolagem de conceitos e algumas idéias como questionamentos 
levantados, a pesquisa pretendeu acompanhar os processos moventes das práticas escrita-
leitura e ensino-aprendizagem vivenciadas em algumas práticas. Lembrando que “(...) se 
tratando de um referencial bricolado à filosofia da diferença ou à pesquisa-intervenção, 
os procedimentos e mesmo os problemas mudam consideravelmente no transcurso do 
pesquisar.” (MARASCHIN, et al, 2012, p.42)
Logo, pensar junto a estas outras vozes sobre os processos de prática e ensino da música 
na contemporaneidade é procurar não uma essência ou fórmula para ser seguida, mas se 
colocar em busca de seus efeitos e seus desdobramentos através das hibridizações entre a 
música e outras práticas artísticas atuais, constituindo uma expressão que por agora nomeio 
até o momento como Poética Menor.

Considerações finais

Dessa forma devido a suas características se entende até o momento como resultados desta 
pesquisa a poética menor sendo uma manifestação singular das estratégias de guerrilha de 
um artista.

A constituição de um manifesto como desejo de produzir uma revolução que liberte 
as práticas dessa perspectiva que se limita a acreditar somente do que está dado, uma 
prática ética e política de jogar-se ao encontro de outras possibilidades.

Referências

DELEUZE, GILLES. Diferença e repetição. Tradução de Luiz Orlandi e Roberto 
Machado. Rio de Janeiro: Graal, 1988.



GALLO, Sílvio. Deleuze e a Educação. 2ª Edição. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 
2008. 

LEMOS; Flávia Cristina Silveira; JÚNIOR, Hélio Rebello Cardoso; NASCIMENTO, 
Roberto Duarte Santana. Nomadizar. In: FONSECA, Tania Mara Galli; NASCIMENTO, 
Maria Lívia do; MARASCHIN, Cleci. Pesquisar na diferença: Um abecedário. Porto 
Alegre: Sulina, 2012, p. 159-162.

LISPECTOR, Clarice. Água Viva. Rio de Janeiro: Rocco, 1998.

LOPES, Cássia. Gilberto Gil: A poética e a política do corpo. São Paulo: Perspectiva, 
2012.

MARASCHIN, Cleci; RANIERE, Édio. Bricolar. In: FONSECA, Tania Mara 
Galli; NASCIMENTO, Maria Lívia do; MARASCHIN, Cleci. Pesquisar na diferença: Um 
abecedário. Porto Alegre: Sulina, 2012, p. 41-44.


