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RESUMO 

Tendo como aporte teórico a “Semiótica Discursiva”, de linha francesa, analisamos as 
formas de apresentação das “cidades” imaginárias que crianças e adolescentes nos 
apresentam, materializadas na plasticidade de suas criações. Trata-se de uma 
pesquisa de campo desenvolvida na cidade de Vitória/ES com oficinas de criação e 
produção artística realizadas em escolas de Ensino Fundamental. O objetivo é dar 
visibilidade à cidade que mora em cada um de nós, como nela vivemos e o que para 
ela propomos. A pesquisa aproximou o fazer artístico e a reflexão sobre ele em 
conjunto com debates já pré-estabelecidos do sistema das artes plásticas.O resultado 
parcial destas práticas apontam a possibilidade de experimentações estéticas com 
crianças e adolescentes oriundas de situações vivenciais e culturais diferentes. 
PALAVRAS-CHAVE: semiótica, ensino e arte 
 
ABSTRACT 
 
This research analyses possibility to present the scientific work named Imaginary cities, 
which is based upon Greimas’ semiotic french theory. It is a research developed in 
Vitória, ES, Brazil, in which children and teenagers shows their art creations 
materialized in bidimensional visual language. It happened in elementary and high 
school, aimming to bring visibilities or interpretations to the city that is within ourselves, 
how we live in it and what we propose to this city. The research’s process tried to get 
closer the aspects in produce, reflect and understand art, gathered together in debates 
that are already proposed in visual arts. The partial result of these practicing shows the 
possibilities in esthetics experimentations dealing with children and teenagers . 
KEYWORDS: semiotics, education, art. 
 
 

 

Da superfície muda das coisas deve partir um sinal, um 
chamado, um piscar; uma coisa se destaca das outras com a 
intenção de significar alguma coisa...o que?ela mesma, uma 
coisa fica contente de ser observada pelas outras coisas só 
quando está convencida de significar ela própria e nada mais, 
em meio às coisas que significam elas próprias e nada 
mais.(Calvino,1994:102). 
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Instigadas pelas meditações de Palomar1 que rompe as barreiras físicas de 

seu entorno e um papel destinado de observar as coisas ao seu redor, e, nesse 

fazer desloca o mundo e o amplia sem se preocupar com escolhas, exclusões 

e hierarquias de preferências, é que o mundo de contemplado torna-se 

contemplador. Não há possibilidade de observar as coisas somente de fora, é 

da coisa observada que surgem os questionamentos e a trajetória de uma ação 

educativa que não se fecha nela mesma. Assim como são as “coisas” que 

possuem as qualidades que cedo ou tarde interagimos. 

Assim como Palomar, propomos uma trajetória de pesquisa em que a coisa 

observada ela mesma se apresente a nós. Uma pesquisa de campo em que 

nós pesquisadores saímos das janelas de observação e solicitamos os óculos 

de Palomar para que de observadores, de um olhar distanciado, possamos 

perceber o “piscar” das coisas, de algo, das pessoas.  

 A pesquisa ganhou um nome ”A cidade que mora em mim”, conquistou 

parcerias e tem como lócus toda uma cidade de nome Vitória, e as 

“Cidades/Vitórias” imaginárias materializadas em produções artísticas por 

crianças e adolescentes, é o que vamos apresentar aqui. 

 

Os alicerces do sensível 
A cidade a qual nos referimos não se restringe às construções e aos 

materiais usados para durar no tempo, nem aos traçados de circulação urbana, 

como as ruas, praças e calçadas, mas agrega a ela, outros modos de 

apropriações dos espaços e das coisas que circulam por nós rotineiramente. 

São paisagens e “coisas” materializadas em sons, imagens e gestualidades, 

habitando os espaços e nos englobando de tal modo que ultrapassam as 

fronteiras das construções realizadas, em outras, ⎯ transitórias e imaginárias, 

advindas da existência humana nesses espaços sociais.  

Uma cidade que é espaço de trocas, de contatos e contratos sociais, 

políticos e culturais. Espaço que dá lugar às experiências vividas e sentidas. 

Que possui temporalidades variáveis pode durar muito tempo, como a cidade 

arquitetônica; um dia, como um espaço vivido por nós; depende de como 

interagimos com ela, como os espaços socializados e os da natureza. Nos 
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interessa refletir sobre essa cidade e as “cidades” que existem em nós, como 

as constituímos, como nela vivemos, o que para ela propomos. Pensar na 

cidade de um dia, de todo dia, que mora em cada um de nós como espaço 

vivido de sentido que é semiotizada cotidianamente. É espaço de construção 

de identidades e de alteridades.  “A Cidade que Mora em Mim” é um projeto 

que pretende dar visibilidade à cidade que mora em cada um de nós, refletindo 

sobre a nossa inserção como cidadãos na dimensão cênica da cidade de 

Vitória: os espaços urbanos, os seus trajetos, as ambientações públicas e 

particulares.  

Para o desenvolvimento dessa pesquisa realizada em 2007 e com 

continuidade em 2008, nos inspiramos em dois projetos: “Oficina de desenho 

Urbano” e o arte br. 

O primeiro foi realizado na cidade de Uberlândia coordenado por Lucimar 

Bello Frange  e Luiz Gonzaga Falcão Vasconcellos, ambos da Universidade 

Federal de Uberlândia na ocasião de desenvolvimento do mesmo. Constituído 

por um ato coletivo, político, pedagógico, sócio-cultural, o projeto citado possui 

uma metodologia que interliga extensão, cultura, educação e cidadania. 

Envolveu dez Secretarias Municipais da cidade que junto à Universidade 

organizaram 320 oficineiros-colaboradores, para que num dia de ação 

mobilizassem a cidade e seus transeuntes, crianças, jovens, adultos e idosos a 

desenhar, totalizando 2833 desenhos, mostrando as “muitas cidades” no 

Cerrado de Minas. Outras ações foram desenvolvidas por este projeto que 

tinha como um dos objetivos o de colaborar na abertura de caminhos para os 

cidadãos, atores sociais expressarem seus desejos, sentimentos e frustrações 

com relação à cidade que vivem e gostariam de construir. 

O segundo projeto inspirador é o material educativo arte br, especificamente 

um dos doze cadernos dos quais é composto, o “Cidades”. Ele propõe uma 

reflexão sobre três obras: uma planta urbanística de planejamento de Brasília 

projetada por Lúcio Costa, uma reprodução de uma xilogravura da cidade do 

Rio de Janeiro de Lívio Abramo e de uma fotografia intitulada “Viaduto do Chá” 

de Cristiano Mascaro da cidade de São Paulo. Cidades temáticas, projetadas e 

apresentadas de modo singular por artistas, são tema para aprofundamentos 

de suas leituras, sem perder de vista as “cidades imaginárias” que existem em 

nós. Se em arte br há um modo de ver e propor a leitura da arte aos 
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professores do ensino básico e a seus alunos com referencial teórico da 

semiótica discursiva e numa abordagem textual, agora nos interessa uma 

leitura de mundo que se apresenta a nós como lugar das manifestações do 

sensível e do sentido humano, portanto, da significação (Greimas:1975:49). 

Tratamos desse modo, de uma semiótica que não se restringe somente as 

análises de uma textualidade presente nos enunciados, tais como os objetos 

da arte, das mídias impressas, digitais ou outros, mas àqueles sistemas de 

significação a partir dos quais a “vida social” se constitui como processo 

significante (Landowski:1992:12). E, se não exclui, pois de certo modo sempre 

considerou a linguagem como modo de abordar o “real”, estende-se às outras 

manifestações de linguagens que se apresentam e compõem o tecido de nosso 

meio ambiente social. 

Com essa fundamentação teórica fomos constituindo as bases de uma 

pesquisa de campo, que abrangeu os quatro cantos da cidade para numa 

interação nesses espaços bairros, com seus habitantes, vivenciarmos como ela 

é semiotizada por eles. 

 Propomos uma discussão da “cidade” e das cidades imaginárias e como 

elas se manifestam para cada um dos participantes do projeto “A cidade que 

mora em mim”. Os elementos norteadores, provocadores das discussões 

inicialmente realizados foram: a cidade que queremos, a cidade que não 

queremos e a cidade que habita em nós. Como desencadeadores das 

“provocações” oferecemos as oficinas produtivas dos trabalhos plásticos, que 

posteriormente como portadores de um discurso foram analisados para 

desvelar em suas formas de figuratividade, o que e como, a plástica concretiza 

uma temática subjacente neles. Ou seja, numa circularidade metodológica, o 

material arte br,  inspirador deste projeto fundamenta-se na semiótica francesa 

e é a ela que recorremos para análise das produções realizadas. Numa 

segunda etapa, realizamos a análise não somente dos trabalhos produzidos 

nas oficinas, mas das relações constituídas ali, nos diferentes espaços/escolas 

dos bairros que o projeto englobou. Não produzimos, nem fotografamos 

cartões postais, mas cartões “vivências” de um espaço vivido e imaginado que 

só a arte permite expressar. 

Tendo como panorama da pesquisa a “Semiótica Discursiva”, de linha 

francesa, analisamos os textos, verbais, visuais, gestuais ou outros, de modo a 
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evidenciar as raízes das condições de significação com base na própria 

organização textual, importando o que ele diz e como diz. Na segunda etapa do 

projeto, desenvolvida de agosto a dezembro de 2007, analisamos as 

imagens/plásticas produzidas pelos alunos procurando desvelar seus modos 

de dizer, assim traçamos um retrato de nossa cidade, extraído dessas 

produções textuais imagéticas.  

Para a semiótica, um texto é uma construção do sentido que pode ser 

analisado do mais simples e abstrato (nível profundo) ao mais concreto e 

complexo (nível de superfície) pelo percurso gerativo de sentido. São eles: o 

nível fundamental, o nível narrativo e o nível discursivo. Os três níveis 

apresentam tanto elementos sintáticos como semânticos. Nessa teoria, 

encontra-se ainda o postulado do paralelismo do plano de expressão e do 

plano de conteúdo. Trabalha o nível discursivo das imagens desvelando as 

configurações temáticas portadoras de sentidos, que encontram-se revestidas 

pelo nível figurativo a partir das projeções de sujeito, espaços e tempo 

instauradas no texto pelos enunciadores.  

Dois projetos inspiradores, duas cidades que a plástica dos desenhos 

revela numa pretensão de transpor espaços fechados para espaços de trocas e 

de possibilidades.Vários desafios enfrentados numa pesquisa que vai à campo, 

junto com as crianças e adolescentes buscar subsídios para o ensino da arte, 

entre os quais destacamos: 

• Dar visibilidade à cidade em que vivemos na forma de trabalhos 

plásticos; 

• Refletir sobre o papel do cidadão e como podemos ressignificar a nossa 

cidade por meio da arte; 

• Concretizar a “cidade que mora em nós” em trabalhos plásticos, visuais. 

• Conhecer a cidade como resultante de processos sócio-culturais, e a 

inserção dos bens naturais e simbólicos a partir do olhar singular dos sujeitos. 

 

Dos envolvimentos e das parcerias. 

Com a parceria da Secretaria Municipal de Educação, desenvolvemos o 

projeto nos bairros e escolas indicados pela Prefeitura, tendo como critérios de 

escolha: a dificuldade de inserção de crianças e jovens nas escolas nos 

projetos institucionais que ocorrem nas mesmas nos fins de semana; e a 
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pretensão de, em um recorte da cidade, englobar a sua própria constituição 

geográfica: parte numa ilha, com muitos morros e que no decorrer dos anos 

alargou-se, direcionando-se para o norte no continente, e estendeu-se até os 

manguezais ao noroeste. A geografia impôs à cidade a sua formação, os 

morros os seus estreitamentos e ladeiras, o mar os limites e o mangue, 

ocupado pelo homem em busca de moradia, encheu-se de palafitas e, foi 

ocupado pelo lixo que o foi aterrando, até finalmente, aos poucos, ser 

urbanizado. As escolas que ocupam: os morros, o continente e o mangue,foi o 

segundo critério de escolha de uma cidade desenhada humana e 

geograficamente.  

Iniciamos as reuniões formando equipes de intervenção com três 

coordenações: a da coordenadora geral do projeto Profa. Dra. Moema, e das 

bolsistas Nazareth e Adriana, a primeira, mestre e a segunda, doutoranda do 

PPGE/UFES. As primeiras reuniões foram com todos os voluntários 

participantes do projeto: alunos do curso de Licenciatura em Artes Visuais da 

UFES, e às seguintes de acordo com as escolas escolhidas para a primeira 

intervenção na comunidade. O projeto mobilizou diretamente 253 crianças e 

jovens entre sete e quatorze anos de idade.  

Nas primeiras reuniões de apresentação do projeto aprofundamos o que 

para nós constituía-se como o elo norteador temático do mesmo, a discussão 

da “cidade” e das cidades imaginárias e como elas se manifestam para cada 

um dos participantes. Para tanto elegemos como elementos persuasivos, 

provocadores das discussões: a cidade que queremos, a cidade que não 

queremos e a cidade que habita em nós. A partir das “provocações” em torno 

da cidade foram pensadas e propostas as oficinas produtivas dos trabalhos 

plásticos, que posteriormente como portadores de um discurso serão 

analisados para desvelar em suas formas de figuratividade que a plástica 

concretiza os temas subjacentes nelas.  

As oficinas nas comunidades foram consideradas por nós como 

estratégicas para o trabalho de reflexão de cidadania através da arte. Os 

coordenadores, monitores e oficineiros do projeto (alunos da graduação),  

visitaram as localidades e dialogando com os membros das comunidades para 

a partir daí, colherem referenciais para as proposições de cada  oficina 

desenvolvida naquela comunidade em que estava inserida. Partimos dos 
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sujeitos, atores desse processo para as ações, somente a partir daí surgiram 

as propostas educativas e as linguagens artísticas, mediadoras e provocadoras 

de cada oficina.  

Como o projeto se pautou numa perspectiva de “pesquisa ação”, inserimo-

nos nas comunidades, para que nelas e com elas, tecéssemos as redes 

interativas. Sendo assim,  nos destituímos de nossos “saberes” apriorísticos, 

para atendermos as necessidades postas pelos sujeitos que estão inseridos no 

cotidino escolar.  Isso explica a decisão de reduzir para quatro as escolas em 

que realizamos nossas seis oficinas, nas duas etapas (abril a julho/2007), 

ressaltando que essa redução quantitativa significou a aproximação qualitativa 

com o universo de campo pesquisado. Explica também as diferenças no 

decorrer do projeto tanto nos dias previstos inicialmente de permanência nas 

escolas, quanto nas relações estabelecidas com a equipe profissional de cada 

EMEF, afinal o ritmo dos encontros e sua periodicidade foi estabelecida por 

eles, e nós como visitantes nesses espaços querendo fazer parte, mesmo que 

temporariamente, seguimos as imposições, as seduções e nos rendemos a 

elas. 

 

Subiu o morro, foi ao mangue, atravessou a ponte 

O morro do Bonfim é ocupação populacional antiga, a região guarda um 

pouco da história da cidade no Museu Solar Monjardim, abriga o Hospital 

Universitário e o Parque do Horto de Maruípe, o maior da cidade.  

Do alto do Bonfim a principal vista é a da pedra dos “dois olhos”. Essa 

referência povoa o discurso e os desenhos da maioria dos atendidos nas 

oficinas. Parece que o que interessa está além do bairro e não 

necessariamente nele, mas e no bairro, o que há? Essa foi nossa primeira 

indagação. 

No inicio da oficina soubemos que houve mais procura do que a oferta de 

vagas, esse fato já nos fez pensar a possibilidade de continuar os trabalhos lá, 

desse modo, permanecemos na escola Presideu Amorim durante quatro meses 

letivos do primeiro semestre de 2007. 

Num vôo de pássaro, como das gaivotas que ali habitam, sobrevoando a 

ilha de Vitória, chegamos ao seu lado voltado para o noroeste, local onde se 

localiza o maior manguezal de nosso estado. Durante muito tempo, lá também 
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estava o lixão da cidade, numa convivência de extrema pobreza, pessoas 

moravam em palafitas sobre o lixo. A população dessa região é composta de 

aproximadamente 28 mil pessoas e lá está a escola de ensino fundamental, 

Tancredo Neves, na qual desenvolvemos o projeto. De um lado o canal que 

circunda essa parte da ilha e de onde se avista o município vizinho, de outro o 

maciço de pedra que separa essa região do centro da cidade. Apesar da bela 

localização do bairro, raramente as páginas dos jornais capixabas enaltecem 

São Pedro, as notícias estão nas páginas policiais retratando a violência que 

acompanha as regiões de tráfico de drogas, um retrato de tantos bairros 

brasileiros e não exclusivamente dali.  

Começamos a primeira oficina em abril, encerramos a segunda em julho. A 

decisão de continuar na mesma escola vem ao encontro a uma postura que 

desde o início nos desafiava: Como estar junto com as crianças para interagir 

com elas, e não a falarmos sobre elas e suas produções tal qual um 

observador que se coloca à distância? Landowski nos aponta um caminho 

metodológico que é o de aproximação ou como ele diz “(...) passar para o outro 

lado do espelho, isto é adotar uma perspectiva de em 

frente”(Landowski,2002:35). Estar com elas para assim apreender os efeitos de 

sentido tão próximos quanto nos for possível nessa relação.  

Já a região em que está localizado o Bairro Maria Ortiz é ao Norte da Baia 

de Vitória, a região abriga a Universidade Federal do Espírito Santo e a 

produção de panelas de barro, artesanato de origem indígena com mais de 400 

anos, utilizadas para preparar a moqueca capixaba. Próxima ao Aeroporto e a 

Praia de Camburi. O bairro começou a se formar no inicio dos anos 70, quando 

era apenas uma faixa de terra desocupada à beira do mangue. 

Caracterizado como Bairro dos Migrantes, teve sua origem no lançamento 

de lixo promovido pela PMV que foi avançando sucessivamente sobre o 

mangue. A área era conhecida como "lixão de Goiabeiras", pois a população 

era composta, basicamente, de "catadores de lixo" que retiravam sua 

subsistência da comercialização do lixo. 

A Ilha do Príncipe caracteriza-se por ser o berço da cidade, fundada em 8 

de setembro de 1551. Abriga construções históricas, tem os morros ocupados 

e resume o que era a Capital até o início do século. Com o crescimento e a 

expansão da cidade para outras áreas, o centro de Vitória viveu nos últimos 
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anos um processo de esvaziamento. Com o Projeto de Revitalização do Centro 

e com a implantação da administração regional, dá-se um novo impulso ao 

enfrentamento dos problemas da área, como, por exemplo, a restauração do 

Mercado de Vila Rubim. 

As quatro escolas atendidas encerraram suas atividades em meados do 

mês de Julho para o recesso escolar, junto delas, encerramos a pesquisa de 

campo. Saímos das escolas com material necessário para a segunda parte da 

pesquisa, a análise, mas também com um excedente de materiais imagéticos e 

situacionais passíveis de semiotizá-los. 

Desse modo, o que se propôs foi uma vivência da arte num espaço 

possível, o espaço escolar, mas não o fixado e estabelecido das normas e 

disciplinas curriculares, mas composto no ato mesmo das ocupações nas 

oficinas de arte extra-classe. Espaços móveis, intercambiantes de uma cidade 

formada pela diversidade geográfica, territorial em constante fluxo. Mais do que 

respostas e categorizações fechadas, nos interessa os modos de ver e “falar” 

dessas crianças sobre essa territorialidade urbana e como elas afirmam e 

reconstituem essa vivência na expressão de trabalhos artísticos. Não é a 

cidade de estruturas arquitetônicas fechadas e acabadas, e como elas são 

desenhadas pelas crianças, mas os princípios e o contínuo da cidade 

percebida, desmaterializada, só indiretamente tangível, feita de presenças, de 

relações intersubjetivas, móveis, apreendidas ali e apresentada 

discursivamente tanto pelo verbal como pelo visual, e daí necessidade de 

flexibilidade ao projeto. Desse modo, ganhamos espaço, no espaço instituído 

da escola e da Escola Aberta, que segue uma normatização própria de 

espaços/tempos/ hierarquias. Contudo, em todas as escolas, enfatizamos aqui, 

mais uma vez, o respeito e a abertura que tivemos, e a parceria realizada com 

os coordenadores do programadas escola aberta, o que nos motivou a propor 

no ano de 2008 a continuidade ao projeto, envolvendo outros alunos 

voluntários do Curso de Licenciatura em Artes Visuais da UFES e a PROEX 

com as monitoras bolsistas. 

 

Da parte ao todo, do toda à parte. 

Na escola Presideu Amorim que fica no morro do Bonfim, observamos o 

percurso pessoal dos atendidos que, saiu do eu-individual e que se 
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transformou em “nós-coletivo”. Mas na fase final da primeira edição, as ações 

do grupo, reiteram o eu-individual na medida mesma em que optam 

massivamente em trabalhar sozinhos, cada um em seu suporte, contando a 

sua história.  

Na segunda edição, também iniciamos pelo eu individual e toda a produção 

seguiu esse curso, porém o apogeu dos trabalhos apresentou mais 

experiências e depoimentos sobre o nós social do que da própria 

individualidade. Landowski ao falar dos “modos de presença do sensível” 

afirma: 

 [...] o mundo-objeto é ele mesmo um mundo sensível cujo modo de 
presença em relação a nós condiciona a maneira como vivemos e, 
por conseguinte, nosso grau de disponibilidade diante dele enquanto 
lugar de emergência potencial de um sentido (Oliveira, 2004:106). 

 

As experiências, algumas inovadoras para os alunos, saìram do 

condicionamento habitual em que viviam as aulas de arte na escola. A proposta 

de olhar a cidade, pensar suas vertentes e imprimir nelas o valor “gosto e não 

gosto” provoca um sentido além do sentido critico de valor, o sentido de ser e 

fazer cidade.  

Já na escola Tancredo Neves, na região de São Pedro, o percurso de 

trabalho dos alunos foi diferente. As ações individuais não acentuaram 

sobremaneira o individualismo e sim a idéia de fragmento para o trabalho geral. 

Ainda conforme Landowski, o “regime de presença” nesta cidade que somos e 

vivemos, ordena o “regime de sentido”. Logo, presença e sentido abrem um 

lugar para a reflexividade, que num movimento espiralado se dirigem a nós e 

nos transformam na medida mesma do contato, da vivência. 

Na medida em que os alunos se aproximavam da experiência de criação e 

expressão artística com o tema provocador da cidade que os habitava, assim 

se faziam “cidade”, logo, pública e aberta ao novo, transformada pelo contato e 

pela vivência. 

Nas análises da Escola Marechal Mascarenhas de Moraes (Bairro Maria 

Ortiz), as crianças produziram desenhos, recortes com revistas, além da 

produção de um grande mosaico sobre um suporte. Nas ações educativas as 

crianças construíram a cidade e o bairro em que vivem. 
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Sabendo que toda imagem é um simulacro do que chamamos “realidade”, 

podemos dizer que a projeção de pessoas, espaços e tempos, feitas pelas 

crianças, mostram sujeitos, que, dotados de um poder e um querer-fazer, 

apresentaram em suas produções plásticas, a idéia que têm de sua cidade, ou 

que gostariam que ela fosse.  

A idéia que fica é que cidade, desenvolvimento e pessoas, coabitam o 

mesmo mundo, sem necessariamente se destruírem. Projeções e produções 

de sentidos de uma cidade possível, de um mundo possível. Possível no 

mundo das crianças da Escola Marechal Mascarenhas de Moraes. 

Por fim, na Escola Castelo Branco (Bairro Ilha do Príncipe), as crianças 

desenharam, pintaram, fizeram apresentações orais, escreveram cartas para 

autoridades, além de criarem e produzirem capas de super-heróis. Nessas 

ações, temos sempre a projeção de pessoa (de um eu, de um sujeito) incluída 

nas produções. Cada criança pode verbalizar o que gosta e o que não gosta. 

Não estavam falando de um ele, em outro lugar. Mas sim de um sujeito, de 

uma espacialidade e de uma temporalidade, instaladas no discurso visual. 

Mais do que respostas e categorizações fechadas, nos interessa os modos 

de ver e “falar” dessas crianças sobre essa territorialidade urbana e como elas 

afirmam e reconstituem essa vivência na expressão de trabalhos artísticos. 

 

Notas 
1 Palomar é o personagem e título do livro de Italo Calvino.Palomar, São Paulo:Companhia das Letras, 
1994. 
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