
 
 
 

2078 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

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

 

RELATOS DE EVASÃO: LIMITES E POSSIBILIDADES DE UM CURSO DE 
ARTES À DISTÂNCIA 
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RESUMO: Esse texto nasceu da intenção de mapear as possíveis causas de evasão de um 
“Curso de Especialização em Artes”, voltado à formação de professores de artes do sistema 
de ensino público do estado de São Paulo. Intenção desdobrada na busca por soluções de 
acessibilidade e permanência desses professores à estrutura de um curso à distância, a fim 
de garantir o ambiente virtual como um lugar propício aos processos de conhecimento.  
 
Palavras-chave: texto, evasão, distância, tempo 

 

 

SOMMAIRE: Ce texte est né de l´intention de cartographier les causes possibles de 
l´abandon par les élèves de un “Curso de Especialização em Artes”, dédié à la formation des 
professeurs en seignantles arts dans l´ enseignement public de l´état de São Paulo. Cette 
intention déploie dans la recherche de solutions quant à l´accessibilité et à la permanence de 
ces professeurs dans la structure d´un cours à distance, afin d´assurer que l´ambiance 
virtuelle peut être un lieu propice aux processus de la connaissance. 
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“Nada nos afasta do mundo como a arte;  
nada nos conduz a ele com mais segurança que a arte” 

 
Goethe apud Didi-Huberman, 2008: 305 

 
 

Esse texto nasceu de uma experiência de trabalho em um “Curso de Especialização 

em Artes” à distância para professores de artes que atuavam na rede pública 

estadual paulista. As elaborações realizadas ao longo dessa narrativa referem-se à 

primeira edição desse curso, integrante do REDEFOR. 

OREDEFOR foi um programa derivado do convênio estabelecido entre a Secretaria 

Estadual da Educação de São Paulo (SEESP) e as três universidades estaduais, 

USP, UNESP e UNICAMP, sendo que o “Curso de Especialização em Artes” ficou 

sob a responsabilidade do programa de pós-graduação em Artes do Instituto de 

Artes da UNESP, então coordenado pela professora Rejane Coutinho. O objetivo 

desse curso de especialização lato sensu, assim como do programa REDEFOR 

como um todo, era dirigido à formação continuada de professores da rede estadual 
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de Ensino Fundamental II e Ensino Médio, e de gestores, na modalidade à distância 

e com encontros presenciais.  

Essa primeira edição com início em outubro de 2010 foi concluída em setembro de 

2011. Seu projeto pedagógico foi concebido pelas professoras Rejane Coutinho e 

Luiza Christov. Sua estrutura disciplinar compunha-se por 8 disciplinas, seguindo a 

sequência: 1.  Repertório artístico-cultural dos professores em formação; 2.  Ensino 

da arte no Brasil: aspectos históricos e metodológicos; 3.  Arte como cultura: 

concepções e problematizações; 4.  Estética: história de um conceito, visões 

contemporâneas e educação estética; 5.  Emoção, percepção e criatividade; 6.  

Recepção e mediação na relação com patrimônio artístico e cultural; 7.  

Metodologias para ensino e aprendizagem de arte; 8.  Poética pessoal, mídias 

tradicionais e novas tecnologias. O curso era dividido em 4 módulos, cada qual 

comportava 2 disciplinas, que correspondia a 90 horas, totalizando, ao final do curso 

a carga horária de 360 horas. 

Como objetivos desse curso foram declarados a preparação de professores de arte 

da rede estadual paulista para analisar a proposta curricular para o ensino de arte e 

planejar aulas tendo como referências as abordagens contemporâneas; a 

preparação dos mesmos professores para construírem as condições em suas 

escolas para o desenvolvimento do currículo, adequando-o sem perder de vista os 

objetivos de formação que abarcam conteúdos e competências; e o favorecimento 

da construção de poética pessoal no planejamento e desenvolvimento do currículo. 

Sendo o REDEFOR, um programa voltado para a especialização de professores da 

rede pública estadual, contávamos com “cursistas” que habitavam tanto a capital 

paulista, como interior e litoral do estado de São Paulo, sendo a maior parte 

residente e atuante em cidades interioranas. A grande maioria inscrita, 

aproximadamente um contingente de 90% do total de inscrições, eram mulheres, 

que acumulavam as funções de professoras, mães e donas de casa; assim como a 

maioria dos homens, também divididos entre o trabalho e família.  

Do total de alunos inscritos na primeira edição do “Curso de Especialização em 

Artes” REDEFOR, segundo o “Relatório REDEFOR 2010”1, 3%, 9 professores 
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cursistas, de um total de 298 inscritos, não cursaram e 27%,  78 professores 

cursistas, foram considerados desistentes. 

A intenção de mapear causas de evasão e possíveis problemas estruturais e infra 

estruturais, impulsionou a realização desse estudo sobre aquilo que chamamos 

“relatos de evasão”. Intenção essa desdobrada na preocupação pela busca por 

soluções de viabilização de acesso e permanência desses professores cursistas à 

estrutura de um curso à distância; bem como a de tornar o espaço virtual, um efetivo 

lugar de cognoscibilidade. Para isso, recolhemos uma amostra desses identificados 

“relatos de evasão”, analisando-os sob a orientação de leituras realizadas sobre 

alguns textos de Paul Ricoeur sobre a hermenêutica e seus desdobramentos em 

conceituações sobre o texto, o autor e sua produção, o leitor e a recepção. 

Segundo Ricoeur, o problema central da hermenêutica é o da interpretação, posto 

sob duas determinações: a primeira é concernente ao seu campo de aplicação, o 

texto escrito e suas particularidades; a segunda, sua especificidade epistemológica. 

A primeira se refere a um problema centrado na autonomia, na independência, do 

texto escrito das intenções de seu autor, das circunstâncias de origem da obra ou 

das relações desse texto com seus leitores originais. Problemas que seriam 

resolvidos na instância do discurso oral, pela troca ou negociação, designadas 

diálogo ou conversação. Um texto escrito deve “falar” por si mesmo. É preciso 

considerar, portanto, as diferenças e particularidades entre as relações “escrever/ler” 

e “falar/escutar”. 

 A segunda determinação, a da “especificidade epistemológica” da interpretação, é 

referente à sua relação com a explicação, tradicionalmente situada como de 

oposição. A interpretação por suas “conotações subjetivas específicas”, como a 

“implicação do leitor no processo de compreensão” e a “reciprocidade entre a 

interpretação do texto e a interpretação de si mesmo, o ‘círculo hermenêutico’”, seria 

oposta à explicação científica, caracterizada pela objetividade e não implicação entre 

sujeito e seu objeto de estudo. No entanto, para Ricouer, tal esquema de oposição, 

caracterizado por uma simplificação binária - binarismo que garantiu e ainda garante 

nossos processos de cognoscibilidade2 - seriam as dificuldades da hermenêutica, as 
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articulações postas pela oposição entre textos escritos e linguagem falada; e entre 

interpretação e explicação (RICOEUR In FREY & STRICKER, 2010: 91-92). 

Uma análise construída sob a noção hermenêutica preocupa-se em “reconstruir o 

conjunto de operações pelas quais uma obra se destaca do fundo opaco do viver, do 

agir e do sofrer para ser dada por um autor a um leitor que a recebe e assim muda 

seu agir” (RICOEUR, 2010: 94). 

Sob essa orientação, elaboramos reflexões sobre um conjunto de seis relatos 

coligidos pela indicação das “tutoras” responsáveis pela orientação dos cursistas. 

Tais relatos, a princípio, foram escolhidos e arquivados pelas próprias tutoras e 

dessa primeira seleção foi organizado esse conjunto. Esse grupo de relatos é uma 

amostra de um conjunto maior, mas que exemplificam um discurso comum e 

predominante. Foram recolhidos de duas salas. Eles não serão apresentados em 

sua integralidade. São textos criados na informalidade transitiva entre a linguagem 

oral e a escrita, característica comum à comunicabilidade pertinente ao universo 

virtual. Por isso encontraremos nesses relatos a linguagem cifrada pela ausência de 

vogais e sinais gráficos, criando desenhos para dar visibilidade a certos estados 

emocionais, com deliberada e pretendida ênfase. Os relatos serão aqui descritos e 

dispostos pela seguinte ordem: o “primeiro” foi um manifesto isolado e espontâneo; 

já a sequência posterior, “segundo” ao “sexto”, são partes de um mesmo debate, 

iniciado por um dos cursistas, ao estimular respostas às suas considerações. Não 

haverá nenhuma referência que possa identificar a autoria dos relatos, incluindo a 

ausência dos textos em íntegra, pela intenção de preservá-la sob sigilo. A análise 

não será feita sobre cada relato separadamente, mas sobre o seu conjunto, sobre a 

relação entre discursos, em suas convergências, divergências, identificações 

sintomáticas, em suas relações e implicações de leitura convertida nesse artigo. 

Mesmo não os sendo, declaradamente, assumimos esse conjunto como “relatos de 

evasão” por trazerem manifestações pertinentes a circunstâncias comuns que foram 

apontadas como causa da evasão pelos cursistas. 

No primeiro relato é mencionado algo bastante comum no discurso nesse tipo de 

discurso. Nele são expostas “dificuldades” como justificativa para uma participação 



 
 
 

2082 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

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

 

pouco efetiva durante o curso, ou em alguma das disciplinas, especificamente. Tais 

dificuldades eram exemplificadas pelo acúmulo de tarefas. Junto à necessidade de 

acumular carga horária de trabalho pela sobreposição de três turnos diários, eram 

incluídos outros cursos à distância, como exemplo de sobrecarga de trabalho e ao 

mesmo tempo justificativa. O esforço dimensionado pelo limite da sanidade, muitas 

vezes evocada em relatos desse gênero, também é incluído nesse arcabouço 

explicativo, finalizado em busca de uma oportunidade ao processo de recuperação. 

O segundo relato levanta o “ganho real” de um curso de especialização para 

professores da rede pública estadual de ensino. Outros cursos poderiam da mesma 

forma oferecer pontuação para um progresso na carreira. Aumento de salário 

também não seria a recompensa para o tempo dispendido à realização desse curso. 

Tampouco um “pontinho” na classificação. Por isso, qualquer motivo à continuidade 

do curso, não se apresentava ao reconhecimento.  Somente desânimo e “desabafo” 

restavam com a chegada das férias. 

A disposição de tempo, por quem é dele desprovido, não compensaria a aquisição 

de um conhecimento, cujo fim é encontrado nele mesmo. A pergunta sobre um 

ganho externo ao próprio conhecimento é novamente apresentada como resposta e 

reiteração da invalidade da aquisição de conhecimento pelo conhecimento. Nenhum 

estímulo é oferecido, além da própria conhecibilidade. Nenhum outro incentivo 

externo, nenhuma valorização: “somos todos desvalorizados”. Os momentos de 

lazer eram prioridade diante desse contexto. 

O quarto relato apontava a coincidência “inacreditável” de opiniões sobre a validade 

da realização de um curso como esse. A “dura realidade” não seria compensada por 

uma “satisfação pessoal”. A exaustão e a insatisfação obliterava qualquer 

reconhecimento de possibilidade de compensação.  

O quinto relato destoa dos demais, sem, no entanto, deixar de tangenciá-los. Nesse 

a satisfação é manifesta, apesar de tudo. O curso era mencionado como uma 

oportunidade a ser aproveitada, exposta, inclusive como forma de resistência à “dura 

realidade”. O “desânimo” e a “falta de tempo” foram indicados como justificativas de 

“muitos desistentes”. A falta de dinheiro e estímulo foi admitida, nesse relato, como 
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um peso de fato, mas o cotidiano docente ficaria ainda mais difícil se não houvesse 

a possibilidade de “intercâmbio”. Por isso, necessário se fazia o aproveitamento 

desse momento oportuno e raro, por maiores que fossem as dificuldades, caso 

contrário, a mudança de profissão se tornaria uma opção indispensável. 

O sexto e último relato também menciona as “muitas” desistências, indicando a 

quase sucumbência de quem o escreveu. Como motivos dessa “quase desistência”, 

foi mencionada por duas vezes a “falta de tempo”. A “falta de tempo” generalizada 

pelas “circunstâncias da vida” ou a individualizada “falta de tempo” para o próprio 

empenho.  

Podemos até considerar, seguindo os números apresentados, que a quantidade de 

evasões estaria dentro de uma estimativa esperada. Mas não podemos assumi-la 

como desprezível, especialmente pelo teor dos textos que a manifestaram, os quais 

articulados em conjunto, apresentaram um discurso predominante e comum a 

turmas diferentes. 

Esses relatos, dos quais os acima descritos podem ser tomados como exemplos, em 

sua maioria se manifestavam como a presença imediata de estados emocionais. 

Evidência que sobrepujava a elaboração crítica. Em sua maioria esses relatos se 

manifestavam como “gritos”, os frequente e assumidamente qualificados como 

“desabafos”. Muitos “desabafos” foram emitidos pela plataforma AVA, durante o 

curso REDEFOR, não somente pelos cursistas, mas pelos tutores também. É claro 

que essa forma de expressão não deixa de ser uma elaboração, no entanto, 

manifesta de forma abrupta, uma irrupção, uma manifestação sintomática, 

emergente de uma amálgama de afetos não elaborados.  

Que tipo de manifesto apresenta-se em um texto que não se desprega da 

prática?Texto e prática se confundem nesses relatos, assim como linguagem escrita 

e oral. Seus enunciados não se apresentam como textos, no sentido de uma 

elaboração no decurso de um tempo sobre algo vivido, sentido. Neles, o acúmulo da 

ausência de elaboração sobre os inúmeros afetos sofridos é revelado pela confusão 

entre texto e experiência vivida. A escrita escapa à sua particularidade e tangencia a 

oralidade, configurando tais textos como “gritos de apelo”, revelações da sensação 
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de incapacidade de vislumbre do possível. Esquivam-se do potencial transformador 

da elaboração textual sobre o vivido. Esses relatos expõem-se como manifestação 

imediata de um indivíduo que se apresenta sufocado pelo cotidiano, desvalorizado, 

descrente, subordinado à espera da benevolência do estado. Nesses casos, o 

sujeito se desfaz sujeito, abrindo espaço à sua sujeição. 

A noção de texto, para Paul Ricoeur, pressupõe a noção de discurso, implicando em 

uma atividade sintética, pela qual se articulam um sujeito de discurso, um conteúdo 

de discurso, um código metalinguístico, uma referência extralinguística, um 

interlocutor. Em suma, qualquer um diz qualquer coisa sobre qualquer coisa, 

segundo regras comuns a qualquer um dos outros; ou, nomeando de outra forma, 

um discurso implica e articula um locutor, um dizer, um dito (ou sentido), um mundo 

(ou referente), as regras (fonológicas, lexicais, sintáticas) e uma alocução 

(RICOEUR, In Frey & Stricker 2010: 35). Um texto, para Ricoeur, é concernente à 

distinção entre o uso oral e o uso escrito do discurso. A escrita se anuncia como um 

novo instrumento de pensamento, diferente da oralidade. O discurso escrito é 

portador de uma história que não é mais aquela de seu autor. Nesse momento, 

Ricoeur se refere à autonomia semântica do texto. O texto gerará outras histórias 

que não aquela inscrita por seu autor.  

Pela transposição à escrita, o autor cede lugar a um leitor invisível e à um auditor 

ilimitado e indeterminado. A “referência ostensiva” é eclipsada – em alguns casos -. 

Eis a aventura desconhecida do texto. No “mundo do texto”, a linguagem é exilada 

da circunscrição de sua estrutura, sendo ao mesmo tempo capaz de descobrir e 

transformar a realidade à medida de seu afastamento da linguagem ordinária da 

conversação.  

Num curso de ensino a distância tudo é mediado por um texto, o qual nem sempre 

deriva desse processo de elaboração; nem sempre é entendido ou usado como 

texto, no sentido aqui exposto, mantendo-se como o registro daquilo que permanece 

ao âmbito da fala imediata, de certa expressão espontânea. O texto então não 

acontece como obra ou textura. Não é entendido como transposição, como textura 

ou modo de composição de um discurso, mas como dispositivo de algo fora do 
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“mundo do texto”. Um texto, é um modo específico de expressão e não apenas o 

meio para sua viabilização (RICOEUR, In: Frey &Stricker, 2010: 38). 

Mas, mesmo sendo desse modo utilizado, ou negligenciado, esses “textos-

manifestos” não deixam de resvalar em características pertinentes a um texto, 

estabelecendo e mobilizando, relações dialéticas entre sentido e referência, escrita e 

leitura, explicação e compreensão.  

Nos emails recebidos como manifestos de evasão ou naqueles sintomáticos 

“desabafos”, a linguagem se mantém presa ao ordinário da conversação –ordinário 

em seu sentido de habitual, de reprodução, de repetição, próprio ao automatismo 

cotidiano, imposto pelo ritmo desconcertante provocado pelo excesso de variedade 

de acontecimentos– esvanecida em seu potencial transformador, que pode ser 

revigorado pelo exílio, pelo distanciamento, que o tempo da abstração, do exercício 

semântico, permite manifestar. A falta desse tempo firma essa prisão ao ordinário, 

obstruindo a compreensão de que o “signo não é a coisa” – algo ensinado pelo 

manejo da metáfora ou pelo exercício da criação poética, mas que, mesmo sendo 

esse o conteúdo de nosso trabalho como professores de arte, temos dificuldade em 

aprender -, mantendo estabelecida a confusão que gera os “desabafos” ou “gritos de 

apelo”, instalando a reprodução na ausência da elaboração. 

No entanto, a linguagem narrativa, ou o texto, não é reprodução. Ela está em 

relação ao mundo da ação, da práxis. Ela refere-se às ações humanas, mas 

segundo uma relação mimética, que não é para Ricouer, uma simples imitação no 

sentido de uma cópia, de uma réplica, de uma reduplicação, mas uma reorganização 

à um nível mais elevado de significância e eficiência (RICOEURIn Frey &Stricker 

2010: 43-44).  

Uma reorganização que deve sua condição de existência a uma articulação de 

tempos heterogêneos. Aos de sua criação, pela escrita; aos de sua recriação,pela 

leitura. Uma narrativa alcançaria sua “significação plena quando se torna uma 

condição da existência temporal” (RICOEUR, 2010: 93). 
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A “falta de tempo”, presença constante nos relatos dos professores cursistas, é 

expressa tanto como justificativa, como na forma mesmo de sua expressão, pelos 

“gritos” desprovidos do tempo necessário à sua elaboração. 

O tempo da elaboração narrativa, assim como o da criação poética ou da 

cognoscibilidade é outro que aquele comumente impresso em nossas rotinas, 

fragmentadas pela divisão em múltiplos afazeres, reguladas pelo tempo mecânico, 

instaurado por certa ideia de “eficiência” ou de “produtividade”. O tempo de 

elaboração é outro. E por mais que o teor das disciplinas desse curso buscasse a 

provocação desse tempo de elaboração, de reflexão, a estrutura imposta como 

modelo comum aos cursos integrantes desse projeto, reiterava essa experiência 

temporal, determinada pela fragmentação, “eficiência” e “produtividade”.  

O ritmo imposto por essa estrutura, que mal permitia a familiarização dos 

professores cursistas a uma “nova” tecnologia, contribuía para a reiteração da 

sensação de “falta de tempo”, ou da opressão sentida, justamente, por essa 

ausência, por nós já incorporada, como justificativa, por vezes usada comodamente, 

inclusive. 

E antes de dizer que a habituação às justificativas, aos “gritos”, aos “desabafos”, é 

somente uma propensão individual, devemos voltar aos “relatos-manifestos”. 

Naquelas expressões individuais imediatas, podemos também reconhecer a 

assunção de anos de descaso e desvalorização profissional. A gravidade dessa 

admissão, perversa porque despercebida, revela-se, sobretudo, pelo 

questionamento da validade de um conhecimento “desinteressado”, “sem fins 

lucrativos”: o que ganho com isso? Pergunta que abre espaço ao sinal de 

corporificação de um discurso enraizado em certa ideia de eficiência, produtividade e 

lucro, em certo modo de produção e consumo, que solapa a importância - julgando 

“inútil” - da dedicação a algo que não se reverterá em qualquer ganho quantificável, 

concreto ou imediato. Por essa lógica, o tempo gasto com a leitura, por exemplo – 

de um texto, de uma imagem, do mundo – é um desperdício. E sendo o tempo raro 

aos nossos cotidianos, não podemos desperdiçá-lo com “inutilidades”, como comum 

conhecimento que não gerará um ganho efetivo, porque quantificável. Lógica 
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perversa, novamente, pois que se instala em nossos comportamentos de forma 

sorrateira e corrosiva, a tal ponto que a reproduzimos sem mesmo o saber, pois não 

há tempo para saber, para perceber.  

Apesar desse texto mencionar um passado, deixaremos o próximo parágrafo no 

presente, em presença, pois o entendemos que essas situações ainda não são 

passado. 

Há professores que trabalham três turnos e não ganham o suficiente para constituir 

uma biblioteca apropriada ao seu trabalho. Há professores que não tem telefone em 

casa. Há professores que tem uma familiaridade mínima com computadores. Há 

professores que nunca foram a um museu. Há professores que tem enormes e 

básicas dificuldades com textos, leitura e escrita. Há professores que não sabem o 

que é uma pesquisa e tampouco tem noção que estão plagiando ao inserir textos 

inteiros da internet em seus trabalhos sem a devida referência. Há professores que 

agradecem ao estado por essa oportunidade como se tal “oportunidade”, não fosse 

uma obrigação. Obrigação de garantir para a educação, como política pública, 

condições dignas e pertinentes às suas demandas e às daqueles profissionais 

responsáveis por sua realização. 

A atenção que gerou essas reflexões verteu-se para a subjetividade ao invés de 

destacar problemas e propor soluções, ou possibilidades, objetivas. Nossa leitura 

sobre os “relatos de evasão” se ateve às invisibilidades que também são parte da 

textura desses “gritos”. Não procuramos nada além deles. Não quisemos saber 

quem são seus autores, como vivem ou as circunstâncias contextuais que 

contribuíram para a origem dessas expressões. Ativemo-nos aos textos, 

considerando que a nossa era uma leitura, também tramada pela multiplicidade de 

tempo, portanto, de histórias, narrativas, experiências, memórias em choque com um 

presente de atuação de alguém que trabalhava (in)diretamente com as pessoas que 

criaram esses relatos. O que a leitura desses relatos proporcionou foi a reiteração da 

necessidade de transformar cursos desse gênero em espaços de elaboração, 

revitalizá-los - assim como muitas de nossas salas de aulas presenciais deveriam o 

ser - como lugares propícios ao reencontro com o possível (LABORIE, 2012), com a 
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imaginação; portanto, com exercícios de abstração, para conquistarmos a distância 

necessária para a alteração do adjetivo que nos acostumamos a usar ao nos 

referirmos à nossa “realidade”. O tempo da elaboração, realizado no movimento da 

alternância, concomitância e coalescência entre sensível e inteligível, define o lugar 

aonde pode ser moldado o adjetivo “maleável”, para substituir a “dura” realidade. 

Para que comecemos a entendê-la, a percebê-la passível e possível às mudanças, 

(re)aprendendo-as – tanto a “realidade” como as mudanças - como extensões de 

nossos atos, de nossa percepção. Tempo e lugar propício à distância que nos 

conduzirá ao mundo “com mais segurança”.  

Notas 

                                                      
1 Relatório apresentado pela equipe pedagógica e tecnológica do NEAD/REDEFOR, ao final da 1ª. edição do 
curso de especialização para professores da rede estadual de ensino. 
2Tais binarismos ou dicotomias que ainda estruturam nosso pensamento e modelo educacional, como por 
exemplo, “sujeito-objeto, consciência–coisa, ideia-fato, verdade-aparência, essência-existência, natureza-
homem, vontade-intelecto, causalidade-finalidade, razão-experiência, necessidade-liberdade”, foram definidas 
durante o séc. XVII, um período conhecido como odo Grande Racionalismo, segundo Marilena Chauí.Esse foi o 
momento de inauguração darazão ocidental moderna, como o “conhecimento que se realiza no interior da 
experiência paracolocar-se fora e acima dela, propondo-se a dominá-la” (CHAUÍ In NOVAES, 1999, p. 25). 
 
Referências 
 
CHAUÍ, M. Contingência e Necessidade In NOVAES, A. (Org.) A crise da razão. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1999, pp. 19-26. 
DIDI-HUBERMAN, G. Cuandolasimágenestomanposición. Trad. InésBértolo. Madrid: A. 
Machado Libros, 2008 
___ . Imagens Apesar de Tudo. Trad. Vanessa Brito e João Pedro Cachopo. Lisboa: KKYM, 
2012 
FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. 27ª. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1999. 
FREY, D. & STRICKER, N. Paul RicouerÉcritsetConférences 2: herméneutique. Paris: 
Éditionsduseuil, 2010. 
LABORIE, Apolline T. Climatosofía de laformación artística In 1ª. Bienal de Educación 
Artística: Arte y Educación Geografia de um vínculo. 
<http://issuu.com/antoniopenabiblioteca/docs/libro_bienal> acesso em 15/07/ 2014. 
RICOUER, P. Tempo e Narrativa. Trad. Claudia Berliner. Vol1.  São Paulo: wmf Martins 
Fontes, 2010. 
 
Rita Luciana Berti Bredariolli 
Doutora em Artes pela ECA-USP. Atualmente é professora do Instituto de Artes da 
Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho", IA - UNESP. É uma das 
coordenadoras do GPIHMAE (Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Imagem, História e 
Memória, Mediação, Arte e Educação). Desenvolve estudos e pesquisas sobre as relações 
entre imagem, memória, história, arte e educação.  
 


