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RESUMO 

O presente artigo que está vinculado à pesquisa de mestrado realizada no Programa de 
Pós-Graduação em Educação da UFSM, na Linha de Pesquisa Educação e Artes propõe 
neste momento, trazer algumas questões que possam tecer discussões acerca do trabalho 
pedagógico de cinco docentes de artes visuais de escolas rurais do município de Santa 
Maria/RS transitando por suas memórias a fim de trazer possíveis momentos de 
problematizações sobre como os docentes de artes visuais trabalham com a visualidade 
rural no espaço pedagógico.  
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ABSTRACT 

This article is linked to the research project conducted at the Post-Graduate Education, 
Universidade Federal Line Research Education and Arts is now proposing, to bring some 
issues that can make discussions about pedagogical work of five visual arts teachers of rural 
schools in the municipality of Santa Maria / RS transit through their memories to bring 
moments of problematization possible about how the visual arts teachers work with the visual 
areas in the educational space.  
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Algumas questões sobre a memória 

No fundo, pensando bem, o homem comum do início do século XXI, rico ou 
pobre, muitas vezes andando solitário e preocupado pelas ruas, não faz 
nada de muito diferente. Sem suas memórias, não seria ninguém; e sem 
chamá-las, evocá-las e misturá-las ou falsificá-las, não poderia viver. 
(IZQUIÉRDO, 2002, p. 92) 

Conforme o elucidado por Izquiérdo, iniciaremos falando que estudar a memória 

pode nos imbricar num levantamento de uma série de informações, as quais foram 

armazenadas durante toda a nossa vida. Tais fatos podem ser direcionados ao 

nosso modo de agir socialmente, nosso modo de ver e de pensar. A memória é 

única e pertence individualmente a cada um de nós. Sabemos que somos 

constituintes de uma sociedade e que vivemos cercados e nos inter-relacionando 
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diariamente com pessoas, mas nossos significados e percepções sobre o cotidiano 

se constroem distintamente em cada um.  

Desta forma, destacamos que conhecer a memória docente é, num sentido maior, 

entender seu processo de atuação e seu papel diante de situações de mediação na 

educação.  Pensando nessa questão de se perceber a memória docente, 

apresentamos esta proposta de artigo, a qual sugere algumas discussões a serem 

realizadas sobre esse “transitar” pelos relatos de memória docente, como um meio 

de reflexão sobre tais memórias enquanto professores de artes visuais deste espaço 

rural, e como tais docentes podem vir a manipular a visualidade de tal contexto em 

sua prática pedagógica. 

Esta é uma pesquisa que traz como mote algumas discussões relativas às memórias 

de cinco professoras de artes visuais de escolas rurais do município de Santa 

Maria/RS, procurando estabelecer a importância de se pesquisar tal tema para a 

área do ensino das artes visuais, no sentido em que se pensa na memória como 

geradora de possibilidades, onde se analisa os fatos passados, para uma 

construção futura. 

Propomos, portanto, tecer algumas discussões acerca de compreender e analisar, a 

relevância da memória de docentes de artes visuais, enquanto profissional atuante 

no espaço rural, e como estas memórias podem estar presentes no seu processo 

pedagógico de ensino das artes visuais. Destarte, pensamos a respeito da memória 

que 

em cada consciência individual as imagens e os pensamentos que resultam 
dos diversos ambientes que atravessamos se sucedem segundo uma 
ordem nova e que, neste sentido, cada um de nós tem uma história.  
(HALBWACHS, 2006, p. 57) 

Conforme o elucidado por Halbwachs, abordamos o sentido que estudar a memória 

pode nos imbricar num levantamento de uma série de informações, as quais foram 

armazenadas durante toda a nossa vida. Tais fatos podem ser direcionados ao 

nosso modo de agir socialmente, nosso modo de ver e de pensar. A memória é 

única e pertence individualmente a cada um de nós. Sabemos que somos 

constituintes de uma sociedade e que vivemos cercados e nos inter-relacionando 

diariamente com pessoas, mas nossas interpretações e percepções sobre o 

cotidiano se constroem distintamente em cada um. Assim, ao revisitar suas 
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memórias, procura-se que os professores, possam vir a refletir sobre suas vivências 

enquanto docentes de escolas rurais e o quanto isso pode vir a ser significativo 

durante o seu trabalho diário. 

Por isso, no referido trabalho, pretendemos tecer algumas discussões no que dizem 

respeito às memórias de cinco docentes de artes visuais de escolas rurais do 

município de Santa Maria, numa tentativa de problematizar como os docentes de 

artes visuais de maneira geral trabalham com a visualidade rural no seu cotidiano 

escolar. De tal forma, acreditamos ser pertinente abordar como a memória pode ser 

discutida no campo da docência. 

A memória docente e a prática pedagógica 

La historia como devenir y como presente de esperanza o incertidumbre, 
como pasado que nos enseña sobre lo que somos, como proyecto de futuro 
(de equidad, mayor justicia, de emancipación, en suma) sigue estando ahí 
para ser construida. Se mueve entre el relato y la experiencia, entre la 
investigación y la narración. Como líneas rectas, o desde los fragmentos y 
los residuos. Explorando lo conocido, o buscando elementos, evidencias 
que hablen de otra manera, que cuenten la historia de otra manera 
(HERNÁNDEZ, 2004, p. 24) 

Segundo o viés do pensamento de Hernández, destacamos que conhecer a 

memória docente é, num sentido maior, entender seu processo de atuação e seu 

papel diante de situações de mediação na educação. A questão da memória no 

campo da docência pode ser entendida como algo que possa tecer relações, 

compreender e significar o pensamento de imagens e idéias criadas em relação ao 

cotidiano.  

Desta forma, acreditamos que os docentes possam vir a discutir sobre o que este 

espaço rural diz de si e podendo vir assim, a perceber de forma mais reflexiva o 

ambiente em que vivem, ou que trabalham. Tal espaço rural constitui-se de 

elementos visuais e de conceitos, os quais podem ser articulados de forma a dar 

novo caráter ao seu trabalho diário no campo das artes visuais.  

Refletindo sobre tais considerações, propusemo-nos a pensar sobre a memória 

docente nesse cotidiano rural e como esta pode se presentificar no trabalho diário do 

docente de artes visuais. 
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Guiando-nos pelo pensamento de Arroyo (2002, p. 110), o qual constrói uma postura 

de crença sobre o ofício docente, onde nos apresenta que a escolha do ofício é 

porque acreditamos nessa herança, sem perdermos a vontade de mudanças, as 

quais poderão rumar para outros caminhos. Ainda segundo o autor, “falar do ofício 

de mestre pode nos remeter ao passado, superado para alguns. Passado-presente, 

no meu entender, a ser recuperado” (ARROYO, 2002, p. 110). 

Pensar sobre o cotidiano e a vida docente propõe um significado maior de 

compreensão e entendimento de suas atitudes diárias, no contexto pedagógico. 

Trazemos assim, uma questão colocada por Mosquera e Stobäus (2001, p.93), a 

qual consideramos pertinente para a discussão: “que tipo de disposição temos para 

ouvir, para ver, como pré-requisitos para atuar?” 

Com a questão colocada, suscitamos vários outros questionamentos sobre, como o 

docente atua em seu cotidiano? Como esse docente pára para perceber as coisas 

que o cercam? E como as percebe?  

Acreditar nesse olhar para o cotidiano, como possibilidade para as práticas 

pedagógicas docentes como, meio de refletir sobre como a educação pode se valer 

das questões de percepção diária para um trabalho diferenciado.  

Para isso, se faz necessário que o docente, se “liberte” de suas formas tradicionais 

de atuar, se desfaça de suas certezas absolutas, e comece a pensar em novas 

possibilidades, percebendo as sutilezas que o seu cotidiano pode trazer, 

aproveitando-se delas para um entrelaçamento com suas práticas pedagógicas, 

para que estas se tornem mais significativas, tanto na vida do docente, quanto do 

educando. Pensando sobre este viés, dialogamos com Hernández (2004, p. 12) 

quando fala que  

la historia de una carrera docente es una historia de altibajos que se 
manifesta en momentos de satisfacción, compromiso y competencia. 
Conocer una trayectoria profesional permite situar y conectar con el 
docente, no sólo desde su presente sino en la perspectiva de su recorrido 
profesional. Algo especialmente necesario en tiempos de reajustes y 
reestructuraciones profesionales. 

Trazemos ainda Arroyo (2002, p. 85), quando pergunta “que professores somos? Os 

mesmos de sempre, ensinando conteúdos e visões de nossa área já superados?” 
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Pensando neste sentido, acreditamos que os docentes da educação 

contemporânea, necessitam ter uma postura inquieta, reflexiva, inconformados com 

as certezas, e que, além disso, estejam interessados em modificar suas práticas e 

metodologias utilizadas cotidianamente. Cabe aos docentes, buscar estas novas 

formas de trabalhar, desenvolvendo meios para que tais práticas estejam 

associadas a atitudes diversificadas, onde possam estar refletindo e pensando sobre 

as atitudes enquanto profissionais da educação. 

Trabalhamos sob a perspectiva de poder perceber através dos enlaces das 

memórias, as práticas pedagógicas docentes, propondo um revisitar tais memórias, 

buscando uma reflexão sobre seus contextos rurais, bem como uma significação da 

visualidade presente em tal contexto. Por isso, compreender o foco inicial dessas 

trajetórias enquanto docentes de escolas rurais promove inúmeros aprendizados, no 

que se refere à sua vida e suas interações cotidianas. 

 “A importância de trabalhar histórias de vida com professores, é que isto permite ao 

professor refletir sobre os cruzamentos de fronteiras que eles mesmos 

atravessaram” (GOODSON, 2007, p. 58).  Percebemos, assim, como se torna 

relevante transitar por estes entrecruzamentos da memória docente, permitindo um 

espaço de escuta e de diálogo de suas narrativas pessoais enquanto docentes de 

escolas rurais. 

Portanto, acreditamos na relevância das reflexões sobre todas as questões que 

permeiam o campo da educação, e para tal, acreditamos na importância de um 

enfoque, o qual aborde algumas questões pertinentes para este trabalho sobre a 

questão do ensino rural. 

Discussões sobre o ensino rural 

Falar sobre o ensino rural significa perceber o campo em toda a sua complexidade. 

Para tanto, o trabalho proposto se detém em pensar em algumas questões que 

envolvem a educação no campo, a fim de problematizar o mote da pesquisa, o qual 

se propõe a discutir como pode se configurar a memória docente no seu trabalho 

pedagógico no contexto rural. 
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Sabemos dos grandes “saltos” da ciência e da tecnologia nos dias de hoje. Ainda 

assim, isto nos traz de certa forma um paradoxo de fragmentação de sociedade 

contemporânea, onde, no caso das populações rurais, as condições de acesso à tais 

produções científicas e tecnológicas são, de certa forma, bem mais restritas do que 

as ofertadas à sociedade urbana. Desta forma, direcionando-nos para a questão 

educacional, nos questionamos tal como Passador (2006, p.17) “como incorporar os 

novos padrões tecnológicos que criam novas ferramentas para o processo 

educacional?”  

Tendo em vista a escola rural, em sua estrutura curricular, como algo geralmente 

padronizada e moldada sob os contornos de aspectos urbanos, os quais, baseiam-

se por referenciais pedagógicos que adotam práticas obsoletas de ensino, tendo em 

vista o distanciamento com o contexto rural. Pensando sob este viés, o Caderno 

Temático do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, intitulado Constituinte 

Escolar, do ano de 2000, vigente até os dias de hoje, denomina escola do campo  

aquela que trabalha desde os interesses, a política, as cultura e a economia 
dos diversos grupos de trabalhadores e trabalhadoras do campo, nas suas 
diversas formas de trabalho e de organização, na sua dimensão de 
permanente processo, produzindo valores, conhecimentos e tecnologias na 
perspectiva do desenvolvimento social e econômico igualitário dessa 
população. A identificação política e a inserção geográfica na própria 
realidade cultural do campo são condições fundamentais de sua 
implementação 

Por outro lado, nesse farfalhar de mudanças, acredita-se na perspectiva de reflexão 

sobre o contexto rural em que vivem, respeitando valores que lhes são específicos, 

por tratar-se de um grupo social que apresenta características próprias.  

Percebemos assim, que são muitas as dificuldades das escolas rurais para que 

possam tomar decisões as quais direcionem as práticas pedagógicas ao encontro 

das necessidades e peculiaridades desse ambiente social ao qual pertencem, e 

ainda atentando para as transformações do mundo global.  

Assim, consideramos que é necessário perceber qual a educação está sendo 

oferecida ao meio rural e qual a concepção dessa educação. Ter isso claro 

contribuiria para a reflexão dessa proposta de interlocução entre o que se ensina e o 

contexto de vida no campo. A educação no campo precisa ser uma educação no 

sentido amplo de formação humana, a fim de problematizar as discussões sobre o 
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que se fala hoje a respeito do campo, pois não fala-se somente da enxada, fala-se 

da tecnologia, onde o propósito é conceber uma educação do campo voltada aos 

interesses de quem vive e trabalha no campo, atendendo suas diferenças históricas 

e culturais. 

Desta forma, entendemos que pensar em propostas de educação rural, hoje, não é 

pensar articulações pedagógicas fechadas, e sim, pensar num conjunto de 

transformações cotidianas as quais passamos nesse momento histórico, numa 

tentativa de projetar a escola rural a um espaço de reflexão e problematização sobre 

seu cotidiano e suas vivências. 

A partir disso, pensamos que o educador do meio rural, possa participar dessa 

compreensão crítica de mundo a qual propomos, sempre atento às necessidades do 

ambiente escolar ao qual está inserido. Assim retomaremos uma fala do Professor 

Fernando Hernández durante o 21º Seminário de Arte e Educação realizado pela 

Fundarte em Montenegro/RS, o qual falava que certamente não mudaremos a 

configuração do ensino no Brasil, se pensarmos em um “macro”, mas com certeza, 

faremos grande diferença, no momento em que partirmos do “micro”. Pensamos 

dessa forma, bem como o Caderno Temático do Governo do Estado do Rio Grande 

do Sul: Constituinte Escolar o qual enfatiza que “ninguém consegue ser um 

verdadeiro educador sozinho. O processo pedagógico é um processo coletivo, 

enraizando-se e ajudando a enraizar as pessoas em coletividades fortes.” 

De tal forma, abordaremos neste momento, algumas das discussões propostas para 

este trabalho, onde pensamos na memória docente como produtora de 

questionamentos, apontando possíveis diálogos entre a vida no campo e o ensino 

das artes visuais. 

A memória docente: possibilidades para pensar o ensino das artes visuais no 

contexto rural 

Apresentamos neste momento, a problematização do referido trabalho, que se dá no 

sentido de discutir sobre a experiência de cinco professoras de artes visuais de 

escolas rurais, situadas no interior do município de Santa Maria/RS. Utilizamo-nos 

da entrevista narrativa para que as professoras nos contassem suas experiências 

Assim, as professoras Mirian, Ieda, Lúcia, Marta Helena e Nádia são participantes 
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deste trabalho, concedendo muito mais que entrevistas, permitindo-se neste 

momento, redimensionar suas práticas pedagógicas em relação ao ensino das artes 

visuais. 

Trabalhar com o ensino das artes visuais hoje, requer que estejamos abertos aos 

desafios que esta nos impõe, sejam pelas propostas, materiais e linguagens 

utilizados na arte atualmente, seja pelo enfrentamento de transpor as barreiras 

presentes relacionadas ao currículo fechado e fragmentado ou mesmo àquelas que 

dizem respeito às escolas distantes, mas que apresentam suas possibilidades 

peculiares.  

Neste aspecto, a memória foi trabalhada na referida pesquisa com o objetivo de 

conhecer um pouco dos olhares das professoras participantes sobre suas carreiras 

docentes no espaço rural os quais são atuantes. Nosso papel durante suas 

narrativas foi estimulá-las a discursar sobre suas experiências visuais cotidianas, 

com o propósito de rever, revisitar e transitar sobre suas próprias memórias. Assim 

as narrativas destas docentes “realizam-se na bricolagem de imagens, pensamentos 

gestos e afetos, desafogando olhares, remexendo modos de ver, refletir, sentir e 

agir.” (MARTINS E TOURINHO, 2009, p. 11). 

Entendemos assim, que o interesse pelo estudo das vidas destas profissionais de 

escolas rurais, mediante as narrativas que formulam sobre suas trajetórias, 

possibilitou permear de modo talvez mais profundo sobre seus processos 

educativos, na medida em que proporciona um momento de reflexão sobre suas 

vidas profissionais, podendo assim, acarretar em uma mirada sobre suas 

experiências trazendo novas compreensões sobre suas práticas. 

As experiências temporais aqui comentadas não dizem respeito apenas aos anos 

ou tempo em que atuaram enquanto docentes e sim trata um pouco de suas 

sensações e pensamentos provocados diante de alguns fatos e momentos de suas 

carreiras. Ou ainda, dizem respeito às situações e espaços específicos, 

caracterizando, por assim dizer, a experiência visual de seus cotidianos. A 

visualidade cotidiana que lhes afeta, perpassa por objetos, atividades, imagens e 

materiais presentes em cada contexto.  



 

1974 

19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
“Entre Territórios”  –  20  a  25/09/2010  –  Cachoeira  –  Bahia  –  Brasil
 

Essas relações com a visualidade presente no espaço rural e o trabalho docente 

realizado com ela, depende do olhar e da subjetividade destas professoras, 

entendendo subjetividade como as escolhas que fazemos, os julgamentos que 

emitimos, aquilo que nos afeta e nos impulsiona a agir em direção ao que 

desejamos (ARANHA; MARTINS, 2005), ou ainda, abarca os nossos pensamentos 

mais pessoais, a compreensão que temos de nós mesmos (WOODWARD, 2000). 

De tal forma, as experiências comentadas por cada uma das professoras 

entrevistadas trouxeram suas produções de sentido em relação à construção dos 

olhares sobre os contextos rurais as quais pertenciam.  

Quando perguntamos sobre suas principais vivências enquanto docentes do campo, 

não tiveram dúvida em referirem-se sobre cores, cheiros e momentos que as 

experiências deste espaço lhes permitiam. Desta forma, alguns sentidos foram 

sendo recriados e resignificados pelas lembranças. 

Desta forma, trabalhamos com a importância de se pensar estas questões 

cotidianas do contexto do educando, como possibilidade de elaboração de 

atividades e principalmente possibilidades de criação de sentidos sobre suas 

vivências e experiências no espaço rural. Nascimento (2009) nos fala dessa 

aventura pedagógica que é realizar um trabalho associado ao cotidiano dos 

educandos. Neste sentido aventureiro, percebemos ainda aquele “receio” de 

trabalhar com as imagens e com o contexto rural, presentes nas falas das 

professoras. Muito embora, algumas delas ainda tentem realizar atividades que 

permeiem o dia a dia destes alunos, outras apresentam um distanciamento no que 

se refere a estas questões. Ainda assim, houveram alguns relatos desta tentativa de 

aproximação. Mirian conta: “eu fiz um trabalho de campo, de pesquisa, a gente 

pegou uma condução da escola, saímos, fomos procurar algumas coisas 

interessantes, um ângulo legal que traz, para, olha, vê, como é que eu posso.” 

Mesmo sendo algo inicial e talvez sem muita pretensão ou observação mais 

profunda acerca do que fazem, as professoras mostraram-se abertas ao diálogo 

nesse sentido, demonstrando que trazem sim um interesse em realizar atividades 

que tragam um pouco da visualidade do espaço rural. Nádia comenta sobre isso que 

“o contexto em que o aluno está inserido é sempre muito importante e determinante 

no nosso trabalho. Muitas ações estão relacionadas a esse contexto. São realizadas 
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pesquisas nas comunidades, resgates culturais e históricos, pesquisas de materiais 

típicos do meio, etc.” 

Ainda assim, percebe-se que esse diálogo entre o que se vive e o que se pensa e se 

produz, tanto na educação de um modo geral, como no ensino das artes visuais de 

uma forma específica ainda é relativo e de certo modo ausente. Como encarar então 

este distanciamento entre a vida e a escola? Como possibilitar um ensino 

significativo? Como perceber àquilo que está presente na vida dos educandos 

cotidianamente e entender como possibilidade no ensino das artes visuais?   

Pensando sobre estes questionamentos como propósito de discussão vinculados às 

falas das professoras entrevistadas, relacionamos seus momentos de incerteza 

quando se trata de ensinar a partir do contexto dos educandos, sob a ótica de uma 

educação a qual fez parte da formação das professoras, que não trazia como 

preocupação ou mesmo como possibilidade a relação que se encontra fora dos 

muros da escola. Trabalhar com o ensino das artes visuais hoje, requer que 

estejamos abertos aos desafios que esta nos impõem, sejam pelas propostas, 

materiais e linguagens utilizados na arte atualmente, seja pelo enfrentamento de 

transpor as barreiras presentes relacionadas ao currículo fechado e fragmentado ou 

mesmo àquelas que dizem respeito às escolas distantes mas que apresentam suas 

possibilidades peculiares.  

Pelo que pudemos observar nas falas das professoras, suas atividades se 

relacionam quase que constantemente ao ensino da história da arte linear, recaindo 

posteriormente no renascimento e pulando de imediato para o impressionismo e pós 

impressionismo, tratando da vida e obra de artistas considerados como ícones da 

história da arte. Além disso, suas atividades são transitadas por atividades bem 

conhecidas como cartões para dia das mães assim como cartazes e decorações 

para datas comemorativas.  

Nesse sentido, percebemos que o ensino das artes visuais, é igual em escolas do 

campo ou urbanas, se tratando de uma educação que de certa forma ainda ignora o 

contexto dos educandos e Hernández (2007) nos fala sobre isso quando menciona 

uma narrativa dominante na educação que não responde às necessidades de dar 

sentido ao mundo onde vivem os educandos. Ainda assim, fala de “uma educação 
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para indivíduos em transição, que construam e participem de experiências 

vivenciadas de aprendizagem, pelas quais aprendam a dar sentido ao mundo em 

que vivem (...).” (HERNÁNDEZ, 2007, p. 15). Assim, pensamos em uma educação 

que possa vir a contribuir para que os educadores de qualquer âmbito possam vir a 

buscar formas de trabalhar as artes visuais na escola, de uma maneira mais 

abrangente e que se relacione com as vivências e os saberes dos educandos. 

Pensamos que as docentes entrevistadas trazem em suas vivências uma 

significativa possibilidade de pensar alternativas para o ensino das artes visuais, 

pois suas memórias são carregadas de momentos e sentimentos pertencentes ao 

espaço rural do qual fazem parte. Suas memórias visuais fazem com que percebam 

este espaço cheio de singularidades e peculiaridades, mas que ainda não são de 

todo presentes em suas práticas pedagógicas. 

Percebemos que as imagens visuais presentes em suas memórias perpassam de 

certo modo, rapidamente por suas atividades, então, acreditamos que muitas 

possibilidades ainda podem ser pensadas a partir do contexto dos educandos, 

buscando um ensino que vá além da sala de aula e percorra os saberes e 

experiências dos próprios alunos e professores, permitindo o diálogo e formas de 

ver, ver-se e ser visto. 

Assim, diante dos desafios e proposições lançados nesta pesquisa, acreditamos que 

as memórias presentes nas histórias de vida das docentes participantes, são 

realmente significativas para suas práticas, mesmo que não venham a utilizar-se 

completamente em suas ações cotidianas toda a gama de possibilidades presentes 

no contexto rural, suas lembranças conduzem seus olhares e suas posições no 

mundo, podendo vir a ser uma forma de pensar suas práticas pedagógicas.  

Suas narrativas, falas e relatos trouxeram mais do que esta pesquisa buscava 

“ouvir”, vieram com sentimentos, com dúvidas e incertezas sobre se “isto ou aquilo 

estava certo ou não”. Mas o que mais importou nesse momento de escuta, foi ouvi-

las em sua intensidade, deixar que ouvissem a si próprias enquanto educadoras que 

acreditam no ensino e nas artes visuais; que acreditam em todas suas 

possibilidades de transformação e que acreditam como disse uma das professoras 

em dado momento, poder fazer a diferença. 
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