
 
 

3684 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

1.1 DIÁRIOS DE ARTE E VIDA: CADERNOS DE ARTISTAS E CRIANÇAS 

 
 

Camila Nunes Napoleão – CAR/UFES 
 
 

RESUMO: Esta pesquisa reúne algumas das experiências mais significativas no decorrer da 
minha formação no curso de Artes Visuais pela UFES. Em ordem cronológica, são elas as 
seguintes passagens: a minha participação no PIBID – Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência, a atuação como oficineira em uma escola da periferia de Vitória/ES e 
o estreitamento da minha relação com a gravura. Também foi fundamental para este 
trabalho perceber a potencialidade da educação não escolar que, entre outras coisas, 
permite estabelecer uma relação mais próxima entre professor e aluno. E foi a partir deste 
ponto que surgiu o projeto “Diários”, no qual se procurou refletir sobre o cotidiano e as 
expectativas das crianças envolvidas, através da elaboração coletiva dos diários e tendo 
como gatilho a artista Frida Kahlo e o diário escrito por ela nos últimos dez anos de vida. 
 
Palavras-chave: Diários. Ensino da Arte. Educação não escolar. 
 
 
ABSTRACT: This research brings together some of the most significant experiences in the 
course of my training course in Visual Arts by UFES. In chronological order, they are the 
following passages: my participation in PIBID - Scholarship Program Initiation to Teaching, 
acting as teacher in a school on the outskirts of Vitoria / ES and the narrowing of my 
relationship with the engraving. Was also essential for this work to realize the potential of no 
education, among other things, allows you to establish a closer relationship between teacher 
and student. It was from this point that came the "Daily" project that sought to reflect on the 
daily life and the expectations of the children involved, through the collective elaboration of 
the daily and with the starting point the artist Frida Kahlo and the diary written by her in the 
last ten years. 
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O embrião desta pesquisa surgiu em maio de 2013, quando tiveram início as oficinas 

de Grafite e Fotografia, ministradas por alunos do curso de Artes Visuais da 

Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, integrantes do PIBID¹ – Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, grupo do qual faço parte desde julho 

de 2012. As oficinas aconteceram na Escola Estadual de Ensino Fundamental e 

Médio Almirante Barroso, situada no bairro de Goiabeiras em Vitória/ES. Estes 

encontros passaram a acontecer todos os sábados à tarde, aproveitando o espaço 

do colégio durante o Programa Escola Aberta². O público destas atividades é de 

crianças entre cinco e onze anos, moradoras da região.  
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Figura 1: Oficina de Fotografia - PIBID 

Fonte: Acervo Pessoal 

Durante as oficinas, ficou evidente um problema, as ações não eram pensadas para 

o público com o qual iriam ser trabalhadas. Havia uma preocupação muito grande 

com o conteúdo sobre fotografia, mas as necessidades dos alunos eram 

praticamente ignoradas. Talvez por este motivo, não havia por parte das crianças 

uma identificação com as ações propostas, logo as atividades tinham apenas um 

caráter recreativo, sem maiores influências no cotidiano dos participantes e sem 

nenhuma reflexão sobre o que estava sendo feito.  

Verifiquei, também, muitas questões com relação à vida dessas crianças, como 

abandono, violência e a falta de cuidados básicos, que me causaram muita angústia 

e me fizeram questionar qual seria a influência da Arte no cotidiano dessas crianças 

e se a maneira com que estávamos conduzindo as oficinas seria a melhor para o 

público que tínhamos. A relação entre pais e filhos que observei em Goiabeiras 

remeteu-me a realidade da periferia de Berlim de meados da década de 1970, 

narrada no primeiro livro sobre a vida de Christiane Vera Felscherinow³: “Escutar os 

filhos, ter consciência de seus problemas, eis uma coisa que não se faz mais. Ao 

contrário, são os pais que fazem os filhos arcarem com os problemas deles, muitas 

vezes encarregando-os de resolvê-los.” E isto me fez ter muito receio pelo futuro 

destas crianças. A constatação destes fatos gerou um incômodo muito grande e, foi 

partindo deste ponto que o projeto foi pensado.  
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Com o fim das oficinas de Fotografia e Grafite, surgiu a oportunidade de colocar em 

prática uma ação mais voltada ao perfil das crianças que frequentavam aquele 

espaço. Assim, com o projeto em andamento, objetivou-se analisar mais 

profundamente o impacto que a Arte pode trazer para o cotidiano e para a formação 

de crianças em risco social e pessoal, vítimas de violência e/ou abandono. Deste 

modo, foi colocada em prática uma ação mais direcionada, com a intenção de 

conhecer um pouco mais sobre a história de vida de cada uma das crianças, saber 

das suas necessidades, capacidades e limitações. Logo, pensou-se em uma 

pesquisa-ação através da participação coletiva na elaboração dos diários.  

Para tanto, utilizei como quadro teórico autores que tratam, justamente, de questões 

que se mostraram relevantes durante todo processo. Primeiramente, Viviane Mosé 

por discutir sobre a escola na contemporaneidade e o poder social da educação, 

João-Francisco Duarte Júnior por mostrar a importância da arte na formação de 

pessoas mais sensíveis à sua realidade e, por fim, Néstor Garcia Canclini por 

apontar de maneira tão objetiva o quanto a arte está relacionada com a manutenção, 

ou não, de uma sociedade de classes. 

 
Figura 2: Detalhe dos Diários 

Fonte: Acervo Pessoal 

Inicialmente, durante os encontros que aconteceram uma vez por semana, tínhamos 

um momento de relaxamento com um exercício de respiração, seguido de uma 

conversa sobre um tema do cotidiano das crianças. Na sequência, desenvolvíamos 
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nos diários “físicos” uma atividade plástica relacionada com o que as crianças 

compartilhavam de suas experiências.  

 
Figura 3: Crianças durante exercício de respiração 

Fonte: Acervo Pessoal 

Todo o processo causou estranhamento às crianças, desde o fato de pararem e 

prestarem atenção no ato de respirar com a consequente desaceleração da agitação 

com que elas chegavam à oficina, passando pela conversa que as fazia prestar 

atenção e refletir sobre o que havia acontecido com elas ou no que elas desejam 

para o futuro e, por fim, receberem um diário feito especialmente para cada uma 

delas. 
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Figura 4: Capa de um dos Diários 

Fonte: Acervo Pessoal 

 

 
Figura 5: Detalhe de um dos Diários 

Fonte: Acervo Pessoal 

Paralelamente, tentei implantar pequenas práticas voltadas para higiene pessoal, 

educação e elevação da autoestima das meninas. Comecei a enfatizar a 

necessidade de lavar as mãos antes de comer, depois de ir ao banheiro, passei a 

elogiar com mais ênfase quando as meninas vinham de banho tomado e com o 

cabelo cuidado e estabeleci como regra que todas utilizassem palavras como por 

favor, com licença, obrigada e desculpe-me. 

Poder trabalhar com um grupo pequeno de crianças permitiu conhece-las melhor, 

saber um pouco mais sobre a estrutura familiar de cada uma, constatar, 

infelizmente, o abandono a que elas são submetidas e, consequentemente 

relacionar o histórico de vida de cada uma com o comportamento delas na escola. E 

ainda perceber que os problemas no ensino da arte hoje são, em parte, em 

decorrência de uma questão maior, a dissonância entre as necessidades dos alunos 

e o que as escolas têm oferecido.  Viviane Mosé4 em um de seus livros faz uma 

provocação quanto a isso: 

Se a escola está afastada da sociedade, se suas questões, seus 
impasses, não fazem parte da formação de jovens e crianças, se 
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nossa escola é fundamentalmente abstrata, passiva e reproduz 
conteúdos inúteis, como esperar algo diferente de consumismo, 
violência, drogas e alienação social? 

Esta provocação feita por Mosé em conjunto com outras discussões surgidas dentro 

da universidade - em especial durante a disciplina de Arte na Educação Não 

Escolar, fizeram-me perceber que, apesar de toda minha vontade em fazer a 

diferença na vida dessas crianças, havia algo faltando. Faltava arte, faltava um 

diálogo maior entre o que estávamos fazendo e a vida de todas nós. Foi neste 

momento que a ação ganhou mais força, quando foi incorporado ao projeto a obra 

da artista mexicana Frida Kahlo e o diário que ela escreveu nos últimos dez anos de 

sua vida. A escolha de Frida não foi por acaso, passa pelo fato de ser uma mulher, 

por ter tido uma vida repleta de limitações e por ela usar a arte para, de alguma 

forma, conseguir lidar com as limitações impostas pelo destino e, também, pelo 

diário deixado pela artista, diário este que após a sua morte ganhou o status de 

caderno de artista, mas trás consigo as marcas do mais genuíno diário de vida. 

Os encontros movidos pelo trabalho e pelo diário de Frida seguiram, basicamente, a 

seguinte ordem: primeiramente eram mostradas imagens de alguns trabalhos e de 

algumas páginas do caderno da artista. As crianças acharam interessante a maneira 

como a pintora “brincava” com elementos que, normalmente, não fazem parte do 

cotidiano dos adultos, como a recorrência de diversos animais (pássaros, macaco, 

cachorro) e, também, de pares de asas, por exemplo. Na sequência, foram exibidas 

imagens da infância e da família da artista, as meninas se divertiram ao ver como 

eram e como se vestiam as pessoas no início do século XX e se identificaram com o 

fato da artista ter tido uma infância com a religião muito presente. Conversamos 

sobre a influência da fotografia na pintura da artista e sobre como as limitações 

físicas podem ter potencializado esta influência.  

No decorrer dos encontros fui, paralelamente, agregando informações sobre o 

México. Primeiro mostrei coisas que já faziam parte do cotidiano das meninas, mas 

elas não sabiam de onde vinham, como novelas, séries de televisão e alguns 

petiscos.  Depois mostrei um mapa da América e conversamos sobre a localização 

de Vitória e do México, em especial a Cidade do México. Conversamos, também, 

sobre a cultura do país, sobre a grande influência indígena no cotidiano dos 
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mexicanos e sobre o idioma falado na região. Esta etapa foi marcada por muito 

estranhamento e risadas por parte das crianças, elas ficaram chocadas com 

algumas diferenças - como alguns hábitos alimentares, e se divertiram muito com a 

diferença do idioma. 

Foram feitos muitos trabalhos nos diários a partir da temática desta última fase dos 

encontros. Inicialmente, elas trabalharam em duplas fazendo desenhos de suas 

parceiras nos diários. Depois cada uma desenhou a si mesma. Fizemos 

intervenções em fotografias delas, essas fotos eram retratos impressos em preto e 

branco e, com uma parte da imagem faltando. Cada menina teve que pintar e 

completar o seu retrato, para isso elas ficaram a vontade para fazerem da maneira 

que quisessem, através de colagem, tinta, giz de cera ou lápis de cor. As meninas 

fizeram intervenções em imagens de trabalhos da Frida motivadas pela pergunta: o 

que você faria diferente? Foi feito, também, um painel de um trabalho da Frida, onde 

cada menina desenhou em um quadrado de papel um pedaço da pintura. 

Influenciadas pelo diário da artista, foram feitas muitas experimentações com 

manchas de tintas nos diários e isso foi muito importante para que elas se soltassem 

e se libertassem um pouco da obrigação que elas sentem em fazer um desenho 

“bonito”. 
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Figura 6: Retrato feito por uma das meninas 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

 
Figura 7: Retrato feito por uma das meninas 

Fonte: Acervo Pessoal 

 
Figura 8: Intervenção feita sobre fotografia de uma das meninas 
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Fonte: Acervo Pessoal 

 

Finalizando o projeto, foi introduzida a Gravura como uma outra linguagem artística 

às crianças, assim como na própria elaboração do trabalho final (a versão impressa) 

resultante desta pesquisa. A introdução da Gravura foi motivada pela vontade de 

dividir com as crianças uma fase de grande satisfação pessoal surgida ao final da 

graduação com a descoberta de uma nova paixão. E foi uma grande oportunidade 

de mostrar às crianças que a arte vai além da pintura, essa associação ente arte e 

pintura era muito forte entre todas elas.  

Como esta é uma iniciativa que ainda continua em andamento em Goiabeiras, 

pretendo que em breve as meninas além conhecerem trabalhos realizados a partir 

desta técnica e o processo de elaboração de uma gravura, como já vem 

acontecendo, elas também produzam seus próprios trabalhos. Quanto à importância 

de conhecer o processo e ter acesso aos meios de produção Nestor García Canclini5 

afirma que “O que deve ser popularizado não é o produto acabado, mas os meios de 

produção”. Acredito ser fundamental que as meninas conheçam a linguagem e o 

processo, tenham acesso a materiais para que junto com as reflexões sobre a nossa 

realidade elas criem algo que tenha uma conexão com as suas vidas. 

Pretendo trabalhar com as meninas durante, pelo menos, oito encontros a produção 

de gravuras com duas matrizes distintas, uma feita com parafina e a outra com 

gelatina incolor. Estas duas técnicas foram escolhidas por se adequarem melhor à 

nossa realidade dentro da oficina e, também, por uma questão de segurança.  
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Figura 9: Menina olhando uma gravura 

Fonte: Acervo Pessoal 

 

 
Figura 10: Menina olhando livro sobre gravura 

Fonte: Acervo Pessoal 

Durante estes doze meses de trabalho pude perceber como o desenvolvimento do 

ensino de Arte nos permite questionar que país queremos construir, se queremos 

alargar o abismo social, cultural, estético e histórico que divide periferia e regiões 

nobres das nossas cidades ou trabalharmos por um país e uma educação com 

maior acessibilidade e justiça social. O caminho de uma nação com uma maior 

igualdade de oportunidades passa por uma ação que envolva toda a sociedade, 
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desde o núcleo familiar, passando pela escola e a comunidade de cada bairro, 

chegando às cidades e ao Estado. E a Arte tem um papel fundamental na busca 

deste objetivo, nos colocando em contato com nós mesmos, dando significado à 

nossa existência, nos fazendo tomar consciência sobre o que de fato tem valor e nos 

dando ferramentas para lidar com nosso cotidiano. Essa pesquisa perpassa o 

debate sobre o ensino da Arte na contemporaneidade, no sentido de estabelecer 

conexões entre as dimensões interdisciplinares e multidisciplinares da Arte com ela 

mesma e com seus contextos sócio-históricos.  

 

NOTAS 

 

¹O PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a 

valorização da formação de professores para a educação básica. O programa concede bolsas a alunos de 
licenciatura participantes de projetos de iniciação à docência desenvolvidos por Instituições de Educação 
Superior (IES) em parceria com escolas de educação básica da rede pública de ensino. Os projetos devem 
promover a inserção dos estudantes no contexto das escolas públicas desde o início da sua formação 
acadêmica para que desenvolvam atividades didático-pedagógicas sob orientação de um docente da licenciatura 
e de um professor da escola. 

²O Programa Escola Aberta é uma iniciativa federal, mantida com a parceria de Estados e Prefeituras. São 

oferecidas diversas atividades nas escolas de ensino fundamental, localizadas em territórios de vulnerabilidade 
social, durante os finais de semana. O objetivo é contribuir para a inclusão social, a cidadania, a melhoria da 
qualidade educacional, a integração entre escola e comunidade e a construção de uma cultura de paz. Em 
Vitória, as escolas que fazem parte do programa abrem durante seis horas aos sábados. Nesse período, 
ocorrem oficinas que envolvem atividades educativas complementares, de geração de renda, cultura/arte e 
também esporte/lazer. Não é preciso fazer inscrição, basta comparecer à unidade escolar e participar. 

³HERMANN, Kay, RIECK, Horst. Eu, Christiane F., 13 anos, drogada, prostituída. Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil, 2007,p. 08. 
4MOSÉ, Viviane. A escola e os desafios contemporâneos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2013, p. 62. 
5CANCLINI, Nestor García. A socialização da arte: teoria e prática na América Latina. São Paulo: 

Cultrix, 1984, p. 44.  
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