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RESUMO: Muitos questionamentos acompanharam a minha última caminhada, na 
concepção do novo currículo para o curso de Licenciatura em Artes Plásticas da Escola 
Guignard, da Universidade do Estado de Minas Gerais. Como pensar uma formação de 
professores de arte que permita o fruir com a vida? Um currículo cuja trama permita confluir 
histórias de vida e formação? Educação Estética, Formação Artística e Ensino de Arte? 
Como pensar um currículo que dialogue com os sujeitos em formação, seus pares e 
disciplinas? Um currículo em sintonia com a formação em arte e as demandas da atualidade? 
A proposta para o novo currículo, que trago como motivo de reflexão, tem seu eixo no 
processo de sensibilização e provocação para, a partir das narrativas autobiográficas e a 
arte, o sujeito possa falar de si, narrar-se, encontrar e re-inventar sua própria trama de vida 
e formação.  
 
Palavras-chave: Narrativas Biográficas. Autobiografia. Licenciatura em Ensino de Arte. 
Currículo de Arte. Formação de Professores. 
 

 
ABSTRACT: Many questions accompanied me during the creation of a new course of study 
for the teaching degree course in plastic arts at the Guignard School of the State University 
of Minas Gerais. How to think of a teacher’s education that has space for the joy of life? A 
course of study which allows to join life histories and education; to join esthetic education, 
artistic eduction and art teaching. How to consider a course of study that establishes a 
dialogue between the persons in education, their partners and their courses? A course that 
blends art education and today’s demands together. The proposal for a new course of study, 
which I bring as a motive for reflection, has its axis around the process of raising awareness 
and provocation. With the objective that the individual could talk – besides autobiographic 
narratives and art – about him or herself, could narrate his history, find and reinvent his or 
herself own plot of life and education.   
 
Keywords: Biographical Narratives. Autobiography. Degree in Art Education. Arts curriculum. 
Teacher Training. 

 
 
Introdução 

 

A Primeira imagem que me vem à mente ao pensar o tema para esta mesa: 

Narrativas biográficas, currículo e arte: leituras cruzadas é um emaranhado de fios 

compondo uma grande malha, uma rede de pesca, uma teia de aranha, um tecido, 

um tear com fios que se amarram, cruzam enovelados, compondo entre os pontos e 

os buracos da tecitura uma trama. Assim também é a imagem, bússola da minha 

última caminhada, na concepção do novo currículo para o curso de Licenciatura em 

Artes Plásticas da Escola Guignard, da Universidade do Estado de Minas Gerais. 
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O fio do novelo que configura a proposta do novo currículo para o curso de 

Licenciatura em Artes Plásticas, que aqui trago como motivo de reflexão e partilha, 

tem seu eixo no processo de sensibilização e provocação para, a partir das 

narrativas autobiográficas e a arte, que o sujeito possa falar de si, narrar sobre sua 

trajetória, encontrar e reinventar sua própria trama de vida e formação. 

Nos últimos seis anos, acompanhando nossos alunos na disciplina de Prática de 

Formação, nos Estágios Supervisionados e no processo de feitura dos Memoriais de 

Conclusão de Curso percorri muitos caminhos. Caminhos entre a memória e a arte, 

entre vida e obra. Possibilidades imbricadas, processos narrativos e processos de 

pesquisa, observação e criação. Pouco a pouco fui percebendo que os estudantes 

de arte apresentam uma forma muito singular de narrar, de falar de si, de como 

pensam e sentem o mundo. 

Tal processo foi fundamental para repensar a proposta político-pedagógica do curso 

de Licenciatura em Artes Plásticas, sua forma de abordagem e condução dos 

processos de formação. Em 2012, iniciamos então um grande debate para a 

construção de uma nova proposta curricular para os dois cursos da unidade: 

Licenciatura e Bacharelado em Artes Plásticas. Uma comissão constituída por 

artistas-professores e professores-artistas, todos do corpo docente da Escola 

Guignard, ficou, durante quase dois anos, envolvida com o processo de discussão e 

concepção do novo currículo.  

Neste trajeto, em meio a muitas discussões e reflexões, puxando fios da minha 

própria formação de artista e de professora muitos questionamentos acompanharam 

esta caminhada: Como pensar uma formação de professores de arte que permita o 

fruir com a vida? Que permita rememorar e retomar o trajeto já percorrido até a 

escolha pelo curso de graduação? Que permita rememorar a vida vivida? As 

memórias das primeiras experiências estéticas? Como pensar um currículo cuja 

trama permita confluir histórias de vida e formação? Educação Estética, Formação 

artística e Ensino de Arte? Como pensar um currículo que dialogue com os sujeitos 

em formação, seus pares e disciplinas? Que dialogue com o contexto e as 

realidades dentro e fora do ambiente escolar? Um currículo que pense e esteja em 

sintonia com a formação em arte considerando demandas da atualidade? Que seja 
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flexível e capaz de provocar pontes, diálogos, partilha e encontros com a cidade, 

com a comunidade e a singularidade do universo da escola básica? Como pensar 

arte e currículo? 

Encontro com o verso de um poeta que diz que “o vazio é o meio de transporte para 

quem tem coração cheio!”. Era isso: o coração estava cheio. Contudo, haveria 

espaço para o coração na academia? Na universidade? Caminhei com o grupo de 

trabalho, por um tempo no vazio, para permitir pensar com o coração. Não seria 

também possível pensar afetivamente um currículo em arte? O que queríamos como 

processo de formação para nossos alunos? Que caminhos os estudantes de arte já 

apontavam por meio de suas práticas, de suas formas de expressão e linguagem? 

Que meios a arte poderia nos oferecer? Que caminhos podíamos construir com e 

por meio da arte? 

Revisitamos teorias e autores na busca de encontrar com pares e possibilidades de 

diálogos. Pensar um projeto de formação docente requer como pressuposto, 

delinear o perfil dos sujeitos da formação. Requer uma reflexão de todos da 

instituição formadora, sobre quais bases teórico-metodológicas e filosóficas serão 

escolhidas para sustentar a construção da formação destes sujeitos, que possuem 

como papel profissional a formação de outros sujeitos.  

Interrogamos também, nessa construção reflexiva, como os alunos, professores em 

formação, estariam pensando e construindo sua trajetória dentro do campo da arte e 

da educação? De que maneira olham para a realidade de ser professor de arte e de 

que forma estruturam sua formação para atuarem, propondo uma nova perspectiva 

e intervenção no espaço escola. De que forma olham para sua própria vida? Seus 

percursos? A vida é feita de histórias. Quais seriam as histórias de nossos alunos, 

quem são, de onde vêm, quais caminhos percorreram até aqui e quais caminhos 

poderão percorrer? 

São muitos os autores e obras que nos provocavam para pensar sobre o papel 

deste sujeito em formação que precisa aprender a indagar/refletir/pesquisar sobre 

sua prática e sua trajetória de vida. Freire (1974: 70) aponta que formar é muito mais 

do que puramente treinar para o desempenho de destrezas na tarefa de se tornar 

professor. Assim, uma intensa procura por significar e ressignificar, nos 
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acompanhava, pois estávamos também diante de um campo específico: o campo de 

formação dentro das artes plásticas.  

As abordagens teóricas de Nóvoa (ano), Benjamim (1994), Bachelard (2000), 

Delory-Momberger (2006), Souza (2006), Freire (1974), Malaguzzi (1995), Passeggi 

(2008), Barros (2003), Barbosa (2005), Ostetto (2008), entre tantos outros, nos 

serviram de bússola e nos conduziram a pensar sobre como formar professores de 

arte pesquisadores, reflexivos, curiosos, investidos em utilizar seus potenciais como 

docentes e como artistas? A intervir nos espaços de atuação e na realidade 

sociopolítica? A pensar sistematicamente na condução de suas pesquisas, do seu 

trabalho diário durante sua formação e, posteriormente, em seu campo de atuação? 

E ainda, qual seria a dimensão da memória, do registro, das histórias de vidas, dos 

caminhos biográficos advindos de sua própria experiência docente? 

Assim começamos a tecer nosso novo currículo. Orientados pela certeza de que era 

preciso fazer conhecer a si mesmo, para conhecer o outro. Como nos ensina Souza 

“o sujeito aprende a partir da sua própria história e, ao narrá-la, permite-se um 

espaço para pensar e sentir sobre si e sobre os outros” (2006: 185). 

Pensamos em fazer do curso de Licenciatura em Artes Plásticas um espaço também, 

para falar de si, narrar-se. Concebemos o que nomeamos de Laboratórios de 

Licenciatura que acompanham desde o início a formação dos estudantes da 

Licenciatura. Desse modo, poderíamos instaurar espaços para dar luz às 

experiências de vida, às referências e aos repertórios dos alunos que chegam para 

iniciar sua formação como professores de arte. Começamos recolhendo as histórias, 

investigando as experiências de vida, os repertórios artístico-culturais, os tempos de 

escola, as aulas de arte que tiveram na educação básica até sua escolha pelo curso 

de Licenciatura. Tecendo com o fio da memória: caminhos autobiográficos.  

 

Recolhendo histórias, tecendo caminhos autobiográficos na/em Arte 

Como caminho metodológico, seguimos o ateliê biográfico, inicialmente inspirados 
por Delory-Momberger,  

o atelier biográfico é um procedimento que inscreve a história de vida 
em uma dinâmica prospectiva que liga o passado, o presente e futuro 
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do sujeito e visa fazer emergir o seu projeto pessoal, considerando a 
dimensão do relato com construção da experiência do sujeito e da 
história de vida como espaço de mudança aberta ao projeto de si. 
(2006:359). 

Para nós era fundamental, naquele momento e agora provocar formas e modos para 

que nossos alunos iniciassem o caminho de voltar para si, para que encontrassem 

com sua própria história. O ateliê biográfico, em sua dinâmica, é especialmente 

propício para lançar luz sobre percursos pessoais, revelando histórias que só se 

deixam mostrar por meio de narrativas que engendram o pensar sobre si e a tomada 

de consciência de si. O ato de narrar o vivido, carrega a essencialidade do poder de 

as pessoas se reconhecerem como sujeitos de suas próprias histórias, atribuindo 

sentido aos diferentes itinerários percorridos e significando novas rotas a percorrer.  

Contudo, ao iniciar os trabalhos com os estudantes da Licenciatura em Artes 

Plásticas, as histórias recebiam formas muito particulares de serem narradas, como 

por exemplo, por meio de uma imagem, uma foto, um tecido, um emaranhado de 

linhas, um objeto, uma pintura, uma canção. Os trabalhos vinham sempre 

carregados de outras significações e ou múltiplas formas de significar e falar de si. 

Imbricados com diferentes linguagens, trabalhos plásticos, histórias metaforizadas, 

narrativas que comunicavam para além do próprio texto, um discurso diverso, 

intenso, aberto à possibilidades variadas de leituras, pois dialogavam 

incessantemente com uma gama de materiais transformados, mimetizados, 

destruídos, reconstruídos. O que tínhamos era a nossa imagem inicial: um grande 

emaranhado de fios compondo uma grande malha, uma rede de pesca, uma teia de 

aranha, um tecido, com fios que se amarravam, cruzavam enovelados, compondo 

entre os pontos e os buracos da tecitura, uma trama.  

 

Formas singulares de narrar 

Significantes: formação prática, artista-professor, produção, arte, professora, 

criatividade, oxidação, artista, lugar da espera, memória, identidade, tempo, transpor, 

atravessar, autobiográfico, desenhos, afetivo, exposição, tempo, desnudamento, 

narrativas, coleção, sensibilidade, poética, espaços, intuição, arte relacional, 

sentimentos, projetos. 
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Os significantes apresentados acima foram utilizados como dispositivos orientadores 

na construção da narrativa dentro do trabalho de uma de nossas estudantes. O 

processo desta construção passou pela descoberta de diferentes materiais e formas 

de produção de sua escrita, seu trabalho plástico, suas memórias, sua forma de 

pensar, ler, simbolizar, representar, intuir e apresentar o mundo, a vida, o vivido. Há 

um intenso e sensível processo de pesquisa neste caminho, que revela a forma 

como os estudantes da licenciatura em artes plásticas dialogam com a produção do 

discurso. 

O trabalho, que ao final se constituiu como um memorial de formação, leva o mesmo 

nome de uma de suas obras, concebida durante o processo de sua formação na 

Escola Guignard. Quando Verdejar nos apresenta um caminho metodológico para 

pensar uma forma, um jeito bastante singular de autobiografar. Este é o nosso 

caminho. 

 

A busca pela escuta do outro, dando voz a outros universos 

Os trabalhos autobiográficos dos estudantes da licenciatura em artes plásticas nos 

trazem diversas questões, pois ao provocar a construção de suas histórias, muitos 

nos apontam sobre o que falar, por onde começar, como construir este caminho, que 

escolhas fazer. Esse é o grande o desafio, pois a vida é uma profusão de histórias, 

uma dentro da outra, ao lado, à frente: são tantas.  

A estudante Scheilla, autora do trabalho Quando Verdejar, após a leitura de As 

cidades invisíveis de Ítalo Calvino nos apresenta seu desejo de falar, sobre o quê 

falar e como falar. Nos diz de uma memória, uma nostalgia que impulsiona para o 

futuro. O texto introdutório em seu trabalho autobiográfico, abaixo, nos aponta sobre 

o que quer falar um sujeito quando percorre um caminho ao encontro de si.  

em primeiro lugar o que mais me chamou atenção foi a simbologia da 

palavra Desejo. O meu desejo de falar do que sei, do que acredito 

dar conta de falar, eu quero falar do que ainda não entendo, do que 

não vi, do que ainda não visitei. Algumas cidades já visitei, quero 

visitar as que nunca vi, onde meus pés não percorreram. Quero o 

novo e esse provavelmente seja o momento em que me vejo 

vivenciando. Depois de uma longa viagem, em que me detive em 
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uma única cidade, começo uma nova caminhada rumo a outros ares. 

E encontrar uma cidade onde existem 7 portas, onde tudo parece 

estar tranquilo e aberto a trocas, ao novo, tudo isso é desafiante para 

mim. Tem um ar nostálgico nesta cidade, mas algo que me 

impulsiona para novas estradas. Talvez seja um grande deserto que 

me chama para um encontro.(2011). 

O encontro com a cidade de Dorotéia, umas das cidades de Ítalo Calvino, impulsiona 

esta estudante a revisitar sua dor e a compreender o verdadeiro valor das coisas. No 

texto que constitui seu trabalho de memorial autobiográfico a aluna inicia propondo 

esta reflexão.  

O título, Quando Verdejar significa o desejo de atravessar por períodos de 

crescimento na vida, ansiando por momentos ainda desconhecidos. Scheilla é uma 

jovem artista, mineira, brasileira, de jeito simples, pessoa-coração. Como artista, 

busca em camadas submersas da arte e da vida, momentos de espera e solidão. 

Traz para reflexão discussões da arte contemporânea, da arte relacional, 

entrelaçando a arte com a vida. 

O caminho de Scheilla foi, aos poucos, sendo construído dentro das aulas que 

compõem o núcleo de disciplinas responsáveis pela formação do professor de arte 

na Escola Guignard. Como proposta metodológica este núcleo tem no Atelier 

Autobiográfico sua referência. A memória e o ato de rememorar dão a tônica para o 

processo que vai se estruturando com a produção escrita, a produção oral e a 

produção visual. Nem sempre, o caminho segue esta ordem, uma vez que os 

estudantes de arte trazem diversas formas de escrita e representação, ou ainda, de 

apresentação. Bio-grafar permite inscrever-se, grafar, incidir, registrar: com as mãos, 

com o corpo, com a palavra, com a imagem, com qualquer linguagem que ampare a 

alma e ajude a nascer. Nesse sentido cito Passeggi “Autobiografar é aparar a si 

mesmo com suas próprias mãos; é segurar, resistir ao sofrimento, cortar o que é 

excessivo, é ajudar a nascer” (2008: 27).  

No interior das disciplinas do curso os estudantes vão dando forma, vão 

materializando por meio da escrita, da pintura, da escultura, do bordado, da plástica 

as imagens de suas próprias histórias e, a partir daí, puxando o fio da autorreflexão, 

ou o encontro com o reflexo da própria vida, da própria trajetória. O processo do 

Atelier Autobiográfico permite na ação do rememorar, que o sujeito tome consciência 
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do seu passado no presente, se lançando ao futuro. O tempo materializa-se, faz-se 

visível por meio do rememorar, do refletir e do projetar, como bem nos apresenta a 

estudante Scheilla, cito:  

Transitar pelo certo e pelo incerto, o tangível e o intangível também 

faz parte desse universo, onde se lança ideias subjetivas almejando 

tocar na concreta sensibilidade alheia... Sentimentos, posturas de 

vida, ideais, sonhos que não se concretizaram. O que está contido 

em alguém que foi útil por um tempo, mas não é mais. Deixou de ser. 

O que passou a ter outro valor, outra serventia, outra funcionalidade. 

Porém, estas disposições são o que nos estabelecem compondo 

nossa identidade. (2011). 

Num outro momento ainda, Scheilla escreve, “retomando a imagem do deserto, Ítalo 

Calvino, lugar de passagem, de espera absoluta e transmutações, aliando-se a 

oxidação, perdas e ganhos, começo a entender indiretamente o valor da memória”. 

O trabalho da estudante aponta muitas direções e formas de pensar e refletir sobre 

temas como o tempo, o vivido, a vida, a obra, a arte. A imagem central de todo o 

processo são as flores de hibisco. Durante sua formação e a experiência nas 

diversas disciplinas do curso de Licenciatura em Artes Plásticas, Scheilla inicia um 

profundo processo autobiográfico que, como uma dança, movimenta-se por vários 

campos da vida e dos processos de pesquisa em arte. Desenhos, repetições, 

agrupamentos, coleta de materiais, imagens, fotos, café, rastros, incisão, escrita, 

registros no caderno de artista, palavra, flores. Flores guardadas entre folhas de um 

caderno, para que o corpo flor deixe a escrita do tempo, o grafo, a marca, o rastro da 

passagem de ser flor para ser outra coisa. Scheilla revisita artistas e técnicas de 

produção e intervenção na imagem.  

A técnica de oxidação que Scheilla utilizada neste trabalho, traz não só uma solução 

plástica, estética para a obra, mas uma reflexão sobre o que se perde e o que se 

ganha, as camadas submersas, o visível e o invisível, o que fica e o que se perde.  
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Imagem 1: Impressão sobre papel – Acervo da artista  

 

Esta experiência também marca seu encontro com as flores de hibisco e a metáfora 

do sentimento da perda para o ser humano. Scheilla escreve:  

Saio de minha casa e procuro por uma árvore de valor simbólico, 

particular, recolho as flores desta árvore que já estavam no chão, 

volto com tais flores para minha casa e guardo-as dentro de 

cadernos de tamanho 9x14cm. A cada página do livro anexo uma flor, 

completando todo o livro de flores. São 50 livros ao todo 

completando 22 páginas cada um. Fecho o livro e pressiono, 

deixando as flores dentro do livro por alguns dias. Logo após, a flor 

pressionada sobre a folha de papel dentro do livro provoca um mofo 

em cada página. Este mofo toma a forma da flor e uma cor de tom 

amarelado e preto. Esse processo que denomino de transposição, 

por presenciar dentro de minha espera a flor Transpor sua vida ao 

papel deixando sua essência registrada sobre uma superfície no 

espaço e no tempo. 
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Imagem 2 - Documentação fotográfica de processo: acervo da artista 

Assim, segue o trabalho de Scheilla que traz outras tantas reflexões sobre a espera 

a partir do trabalho com a transposição, que relaciona com o transpor da vida para 

outra superfície. Neste momento, revela que entrega o seu fazer à própria força da 

vida que segue seu curso, e o momento da espera onde tudo ocorre. A aluna vê-se 

onipotente diante da força da natureza, que a oprime trazendo duras reflexões: até 

que ponto o desejo define as formas que a vida toma?  

 

Imagem 3 - Documentação fotográfica de processo: acervo da artista 

Através do movimento autobiográfico, a ação do rememorar, a estudante Scheilla vai 

se construindo como professora, como artista, como obra. O processo do trabalho 

desta estudante, que com o tempo vai ganhando corpo de obra plástica e depois de 

memorial de conclusão de curso, se inspira no artista brasileiro José Bechara e na 

francesa Sophie Calle.  
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Imagem 4 – Desenho de Grafiti sobre papel e colagem: acervo da artista 

 

A imagem central do trabalho é composta por flores de hibisco como dispositivo para 

metaforizar a memória, a passagem o tempo, o gesto, o rastro, a dor da perda, o 

amor, a imagem. Composta de repetições que constroem uma métrica. São flores 

sobre papéis, papéis que viram cadernos, cadernos com manchas de flores e flores 

como lembranças: de um amor vivido, perdido e da própria morte, “Quando Verdejar!” 

apresenta mil e noventa e cinco vezes desenhos, mil e noventa e cinco projeções 

em mesas vitrines, em mesas recheadas, entrelinhas que testemunham um viver 

intenso, desnudado na terra em transe. 

  

Imagem 5 - Documentação fotográfica da instalação mesas vitrines: acervo da artista 
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O trabalho aqui apresentado nos ensina a pensar sobre o tempo e a diversidade de 

caminhos possíveis a percorrer quando falamos em autobiografia, memória, escrita 

de si e arte.  
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