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RESUMO 
A comunicação busca refletir acerca do gênero híbrido da biografia e autobiografia, tendo 
como referente o desenhamento do autorretrato de uma artista plástica e professora do 
curso de graduação em Artes Visuais da Universidade Federal do Pará, desde 1992. 
Apresenta uma reflexão crítica da importância desta abordagem biográfica para a 
qualificação da profissão do docente, aproximando ou tensionando o eu da pessoa ao eu do 
profissional, que se apresenta sempre em metamorfose ao propor pelo método biográfico 
tensionar – à pessoa e ao profissional – ou seja, ao ser e ao ensinar artes visuais. A noção 
de projeto de vida é compreendida na dimensão invídual e social, formulada num campo de 
possibilidades histórica e culturalmente circunscritas.  
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ABSTRACT   
The communication reflects on the genus hibrído of biography and autobiography, and as for 
the desenhamento of the self-portrait of an artist and a teacher of the third degree of fine arts 
since 1992 at the Federal University of Pará. Presents a critical reflection of the importance 
of this biographical approach for the qualification of the teaching profession, approaching or 
tensing of the person I of profiisional, which appears always in metamorphosis to propose 
by-person tension and biographical to professional – that is, to be and to teach Visual Arts. 
The notion of life project is included in the invidual and social dimension, prepared in a 
historical and culturally circumscribed possibilities. 
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1 Introdução 

Por tanto amor, por tanta emoção 
A vida me fez assim 

Doce ou atroz, manso ou feroz 
Eu, caçador de mim 

“Caçador de Mim” (Sergio Magrão e Luiz Carlos Sá) 
 

 

Na voz de Milton Nascimento ecoa a canção intitulada “Caçador de Mim”, que ao 

refletir sobre o tema do simpósio 10 – “Memórias, experiências e inventações 

pedagógicas: compartilhando narrativas em artes visuais”, faz todo sentido para o 

título desta comunicação, como uma possibilidade de traçar o meu retrato como 

profissional e artista plástica, permeado pelas minhas escolhas da formação 

profisional e os desafios epistemológicos que tenho me lançado como pesquisadora-

artista e docente em Artes Visuais. 

Por mais estranho que pareca, fiz escolhas atravessadas, ou seja, não comuns a um 

docente em Artes Visuais. Outras descobertas, em especial na área de Museologia, 

conduiziram-me ao mestrado nesta área e ao doutorado em Antropologia. Mas 

também segui outro trajeto paralelo a essa escolha, no caso a especialização em 

Arte-Educação, e o mestrado em Educação e Gestão Educaional, no qual tive a 

orientação de Lucimar Bello Pereira Frange. Trajetos que se tangenciam e me 

situam numa formação que envole intercampos de conhecimentos e saberes que se 

interconectam no projeto de vida. 

Gilberto Velho formula a noção de projeto a partir de Schurtz (1971 apud VELHO, 

2008, p.27) “quando há ação com algum objetivo predeterminado ter-se-á o projeto”. 

A noção de projeto é a afirmação de uma crença no indivíduo-sujeito – ele existe no 

mundo da intersubjetividade. O projeto é algo que pode ser comunicado, que visa o 

outro e é potencialmente público; e também é dinâmico, na medida em que “os 

atores têm uma biografia, isto é, vivem no tempo e na sociedade, ou seja, sujeitos à 

ação de outros atores e às mudanças sociohistóricas” (VELHO, 2008, p.29).  

Há de se relativizar a noção de projeto individual, considerando-se que não há um 

projeto individual ou puro sem referência ao outro ou ao social, pois os “projetos são 

elaborados e construídos em função de experiências socioculturais, de um código, 

de vivências e interações interpretadas” (VELHO, 2008, p.28). Mas, como se 
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identifica um projeto? A resposta do autor a esta questão passa pela reflexão e 

explicação que o sujeito faz sobre a sua ação e conduta. Neste sentido, é essencial 

o caráter consciente do processo de projetar, tendo a declaração de intenções do 

sujeito antes da ação. Também é significativo estar atento ao sentido da trajetória, 

seu ritmo, direção e perceber a trajetória enquanto expressão de um projeto. Enfim, 

o projeto é formulado e elaborado dentro de um campo de possibilidades, 

circunscrito histórica e culturalmente, ”tanto em termos da própria noção de indivíduo 

como de temas, prioridades e paradigmas culturais existentes. Em qualquer cultura 

há um repertório limitado de preocupações e problemas centrais ou dominantes” 

(VELHO, 2008, p.29).  

O campo de possibilidades é a margem de manobra e iniciativas que os indivíduos 

ou grupos podem ter e de certa forma venham constituir a possibilidade de mudança 

social, que está relacionado à dimensão sociocultural, constitutiva de modelos, 

paradigmas e mapas. Nesta direção, os indivíduos são feitos e refeitos através de 

suas trajetórias existenciais, em que a noção de metamorfose, inspirada em Ovídio 

(1983 apud VELHO, 1994, p.8), pois embora as formas sofram a ação do destino, 

fica o registro de que as novas formas recuperam tanto quanto possível os materiais 

das velhas, faz se importante captar o jogo de permanência e da mudança. 

A metamorfose de que falo possibilita, através do acionamento de 
códigos, associados a contextos e domínios específicos – portanto, a 
universos simbólicos diferenciados – que os indivíduos estejam 
sendo permanentemente reconstruídos. Assim, eles não se esgotam 
numa dimensão biológico-psicologizante, mas se transformam não 
por volição, mas porque fazem parte, eles próprios, do processo de 
construção da realidade. 

A complexidade e, por conseguinte, a maior indeterminação da 
sociedade moderno-contemporânea evidenciam com mais nitidez 
esse fenômeno que é da própria natureza do social (VELHO, 1994, 
p.30, grifo do autor).  

 

A noção de metamorfose exposta por Velho (1994), associada à noção de “projeto 

de vida” (2007), induziu-me a revisitar a minha trajetória profissional, impulsionada 

pela letra da canção de Milton Nascimento: “Longe se vai, sonhando demais. Mas 

onde se chega assim. Vou descobrir o me faz sentir. Eu caçador de mim”. 

Outra questão significativa numa escrita (auto)biográfica, mais que em qualquer 

outro gênero é informar ao leitor a escolha dessa escrita e por que a minha vida vale 
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a digressão. Essa escolha está relacionada à minha preferência por associar os 

meus estudos acadêmicos ao processo de reflexão da minha experiência 

profissional em sala de aula no ensino universitário de Artes Visuais e em outros 

campos de atuação, como a museologia. Também, pela formação em antropologia, 

em que pesquisei o meio urbano, tendo como método a observação participante e o 

recurso da entrevista dos atores/grupos sociais urbanos e suas relações com o 

patrimônio musealizado. No texto científico da tese (BRITTO, 2014) associei a 

narrativa dos interlocutores com a minha etnobiografia. A digressão desta minha 

formação ou mesmo a sua metamorfose, seus rastros e registros pulsantes de vida 

vivida já somam aproximadamente vinte anos de magistério. 

 

 Na seção 2 “(etno)biografias”, apresento brevemente as referências teórico-conceituais 

embasadas no “desafio biográfico” ou “escrever uma vida”, segundo François Dosse (2009), 

assim como “o pacto autobiográfico” de Philippe Lejeune (2014) e o esboço do conceito de 

“etnografias”, conforme Marco Antônio Gonçalves (2012). Na seção “(auto)Retrato” adentro 

na constituição narrativa do meu projeto de vida; e nas considerações finais discorro sobre 

os devires da reflexão e a importância dos estudos acerca da escrita de si e das pesquisas 

conduzidas pelo método das narrativas (auto)biograficas. 

  

2  (Etno) Biografias 

Acerca das diferenças dos termos biografia e autobiografia, referendo-me nos 

Philipe Lejeune (2014) e François Dosse (2009). A biografia se disseminou tendo 

como base a noção de bioi (bios) que não se ocupa de retraçar somente a vida no 

sentido biológico, mas também a maneira de viver, tendo como gênero exigências 

diferentes conforme os momentos históricos (DOSSE, 2009). 

Dosse (2009) analisa vários escritos biográficos e propõe uma periodicidade para 

compreensão do gênero biográfico, dividindo em três modalidades de abordagem 

biográfica, que podem combinar-se: Heroica, Modal e Hermenêutica. A idade 

heroica do gênero biográfico inscreve-se em um longo período, que vai da tradição 

surgida na antiguidade em torno dos valores heroicos aos valores religiosos com a 

cristianização, que se difundem nos modos de vida exemplares, especialmente dos 

santos. A biografia modal, o indivíduo só tem valor à medida que ilustra o coletivo, 

nesse período a biografia visava a criação de uma figura específica, pelo tipo 
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idealizado que encarna essa figura. Já a biografia hermenêutica renova esse 

gênero, pois se reporta ao sujeito e aos processos de subjetivação, a biografia será 

mais prospectiva, prenunciadora do futuro (DOSSE, 2009).  

Lejeune (2009, p.16) refere-se à autobiografia como uma “narrativa retrospectiva em 

prosa que uma pessoa real faz de sua própria existência, quando focaliza a sua 

história individual, em particular a história de sua personalidade”. O autor cria a 

figura do “pacto”, como um acordo ou contrato social em que a noção de “pacto 

autobiográfico” reflete a ideia de um gênero contractual, que envolve a “publicação, 

do contrato implícito ou explicito proposto pelo autor ao leitor, contrato que 

determina o modo de leitura do texto e engendra os efeitos que, atribuídos ao texto, 

nos parecem defini-lo como autobiográfico” (LEJEUNE, 2014, p.54). 

A biografia é um gênero híbrido, mescla de erudição, criatividade literária e intuição 

psicológica. Situa-se na tensão entre o ficcional e o ciêntifico, entre literatura e 

ciências humanas, conduzindo ao elemento central de uma epistemologia diferente 

ou do entremeio, o que Michel de Certeau denominou de uma “ficcção científica” 

(CERTEAU apud DOSSE, 2009, p.242). Ademais, é significatico compreender que a 

escrita biográfica leva a três polos, que são o autor, o narrador e o personagem.  

As “etnobiografias i” seguem o desafio de realizar a etnografia de uma biografia. 

Segundo Marco Antônio Gonçalves, Roberto Marques e Vânia Cardoso (2012, p.9-

17), a realidade sociocultural é apreendida a partir da experienciação do mundo 

vivido, aposta em narrativas constituídas pela interação entre os interlocutores e o 

antropólogo. As narrações são tidas simultaneamente constitutivas do evento, da 

experiência, do social e das pessoas-personagens. As etno(auto)biografias, como a 

compreendo, está associada à noção de memória individual e às intergerações 

familiares, envolvendo a expansão da memória a partir das relações familiares e as 

redes de interlocutores destacados no trajeto da personagem biografada. Nesta 

direção, o passado lembrado é tanto individual quanto coletivo, avivado pelas 

conexões com as histórias familiares e de pessoas próximas, em que a “narrativa 

histórica não é um retrato do que aconteceu, mas uma história sobre o que 

aconteceu” (LOWENTHAL, 1998, p.111). 
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 MiKhail Bakhtin (2011), na análise relativa aos gêneros literários, cria o termo 

cronotópico para designar as representações literárias com base no diálogo entre 

literatura e história. A linha cronotópica põe em cena (cenário ficcional) as 

personagens e os acontecimentos interligados à relação indissociável de tempo e 

lugar. A etimologia do termo cronótopo congrega duas palavras gregas: Cronos = 

tempo e topos = lugar. Neste sentido, a noção de “cronótopo”, nos meus estudos 

realizados no mestrado e doutorado, está vinculada à relação dos 

personagens/atores sociais em seus tempos-espaços moventes nos loci da 

pesquisa como “lugares atravessados” (CLIFFORD, 2000, p.51-79), de caráter 

multifocal, detentores de múltiplos centros, portanto, plurais e multidimensionais, em 

que aposto numa etnografia que considera os deslocamentos da cultura. 

Neste sentido, as representações coletivas e imagéticas dos interlocutores nas 

pesquisadas desenvolvidas por mim, foram vistas como sendo a descrição, na linha 

de um cronótopo da cultura. Ademais, essa ideia de cronótopo da cultura figura 

como uma cena que organiza tempo e espaço de forma completa e representável, 

associada ao termo cultura por James Clifford (1994, 1997, 2000, 2008). Assim, a 

partir destas considerações é possível pensar a cultura e sua ciência – a 

Antropologia – em termos de viagem, o que me permite questionar o olhar 

“naturalizador, orgânico do termo cultura – visto como um corpo enraizado que 

cresce, vive, morre etc” (CLIFFORD, 2000, p.58). 

 

3 (Auto)Retrato: “Eu, caçador de mim”  

Nasci em uma cidade cercada de ilhas e de águas barrentas, mas somente consegui 

alcançar esta paisagem urbana de Belém ao estranhar o meu cotidiano 

eminentemente do asfalto, quando morei no Rio de Janeiro por dois anos (2007-

2009) e fui totalmente envolvida pela paisagem urbana carioca. Ao retornar a Belém, 

percebi que o rio sempre esteve próximo da minha casa, no entorno, e que ele, de 

fato, estava na minha vida, no cheiro da chuva emanado da terra, no próprio ar que 

eu respirava, no aroma da grama molhada, como diz o poeta Rui Barata: “Este rio é 

minha rua”. Lembro-me de Bachelard (1997, p.5), quando reporta-se ao ato de 

sonhar: “Sonha-se antes de contemplar. Antes de ser um espetáculo consciente, 
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toda paisagem é uma experiência onírica”. É neste sentido que me reporto à 

paisagem de Belém, no estado do Pará, onde nasci, em 1965.  

No Brasil, num período entremeado pelo golpe militar de 1964, exatamente em 

1965, numa cidade no Norte do país, em Belém, estado do Pará, situa-se o marco 

zero do desenhamento do meu retrato. Sou integrante da famosa "geração coca-

cola", cercada dos versos das bandas nacionais de rock, do "new-wave", do 

imperialismo cultural norte-americano, das discotecas, das influências dos meios de 

comunicação de massa, a TV, o rádio, dentre outros. Pertenço ao padrão da classe 

média, cuja família situava-se entre o modelo matriarcal e patriarcal, com destaque 

para o matriarcal, porque a figura da mãe desempenhava um papel importante para 

agregação dos membros da minha família. As conjunturas culturais e 

socioeconômicas da infância e adolescência deste período familiar marcaram 

algumas ações futuras, como, por exemplo, a determinação, a vontade de estudar 

dos meus pais e de terminarem o período de escolarização na terceira idade, 

conjuntamente com a responsabilidade e a labuta do trabalho diário para a criação 

dos seus três filhos. 

O período de 1986 a 1989 foi muito importante, quando iniciei a carreira profissional 

no campo artístico e no campo pedagógico, no ensino da disciplina Formas de 

Expressão e Comunicação Artística - Artes Plásticas, em 1989, na antiga União das 

Escolas Superiores do Pará (UNESPA), atual Universidade da Amazônia (UNAMA). 

Não estava nos meus planos e nem imaginava ser professora de artes plásticas. 

Concomitantemente, durante quatro anos exerci o cargo de professora substituta na 

Universidade Federal do Pará (UFPA), na cadeira de Representação Plástica. No 

ano de 1992 fui admitida como professora da UFPA, do atual Curso de Licenciatura 

e Bacharelado em Artes Visuais da Faculdade de Artes Visuais (FAV/ICA/UFPA). 

Atualmente, ministro as disciplinas Pintura, Composição Bidimensional e Arte 

Brasileira nos referidos Cursos, além da colaboração no Curso de Bacharelado em 

Museologia, que compõe um dos Cursos da FAV/ICA/UFPA.  

Meu exercício no campo artístico despontado a partir de 1989, associei-me à 

terceira geração dos artistas-arquitetos paraenses, no incipiente mercado artístico 

belenense na década de 80-90, do século XX. Segundo Gileno Chaves (1988), 

pesquisador e incentivador da invenção do patrimônio das artes plásticas paraenses, 
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em seu estudo sobre as artes plásticas no Pará, reporta-se à importância da antiga 

Escola de Arquitetura, ligada a UFPA, por ter subsidiado a formação dos artistas-

arquitetos desde década de 1960, considerando a inexistência, naquele período, de 

cursos com qualificação em artes. Desses artistas, destaco: o engenheiro-arquiteto 

Ruy Meira (primeira geração); os arquitetos do segundo momento: Dina Oliveira, 

Emmanuel Nassar, Valdir Sarubbi, Osmar Pinheiro, Ronaldo Moraes Rêgo, dentre 

outros; e os artistas-arquitetos da terceira geração: Jorge Eiró, Luciano Oliveira, 

Rosangela Britto e outros. Situo este período da formação inicial no campo da 

arte/arquitetura para reiterar que a experiência construída ao longo do exercício 

desta profissão vem sendo realizada de maneira indireta, ou seja, deslocada para 

outros campos do conhecimento, principalmente para o exercício do processo de 

ensino-aprendizagem em artes plásticas ao nível de graduação. Assim, o esboço da 

figura do profissional configura-se em artista plástica-arquiteta projetista, neste 

período da minha trajetória. 

O reencontro com o fazer profissional da arquiteta foi incentivado pela atuação no 

campo profissional do museu, iniciado em 1992, quando fui admitida como Técnica 

em Assuntos Culturais na Fundação Cultural do Município de Belém (FUMBEL), 

atuando no Museu de Arte de Belém (MABE) e, posteriormente, nas experiências 

com técnicos da Secretaria de Cultura do estado (SECULT-PA) e consultores 

externos, nas funções de arquiteta/projetista de exposições e de espaços 

museológicos, também como gestora de museus no período de 1993 a 2006. 

O encantamento com o campo museológico advém da descoberta das várias 

interações dos museus com a vida social. Destas, destaco três momentos 

significativos na trajetória narrada. O primeiro momento presente na memória 

individual e social dos belenenses, as horas de lazer e de aprendizagem e ao 

mesmo tempo de sinergia com a natureza amazônica, vivenciadas no único (apesar 

da criação de outros) “museu” dos belenenses ou mesmo dos paraenses. Reporto-

me às lembranças da infância, adolescência e alguns momentos da fase adulta, dos 

momentos de lazer da família, que têm sido os insubstituíveis passeios ao Parque 

Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), outro fator importante neste 

habitual passeio familiar era que a casa de meus pais situava-se próximo e 

caminhávamos cerca de quinze minutos até o Parque do MPEG.  
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Neste lugar de memória dos paraenses, patrimônio cultural nacional tombado pelo 

IPHAN/MINC, localizado no bairro de São Brás, uma das edificações do Parque 

Zoobotânico é uma Rocinha – antiga residência de campo situada nos arredores da 

cidade no século XIX – o que atualmente se nomeia como sítio – à época situava-se 

na Estrada da Independência, atual Avenida Magalhães Barata, O “museu” do 

paraense, espaço museológico apropriado pela população local de Belém e demais 

municípios, até pouco tempo, “ir ao museu” significava “ir ao MPEG”, antes da 

criação de novos museus na cidade, na primeira metade do século XXI, segundo as 

considerações da ex-diretora do MPEG, Ima Vieira, em entrevista concedida ao 

historiador José Neves Bittencourt (2006, p.166-170). 

As raízes históricas desta tradição inventada de visitas dominicais ao “museu” 

permitiram, ao longo destes cento e cinquenta anos de fundação do Parque 

Zoobotânico, no fimdo século XIX, período que o zoólogo suíço Emílio Goeldi foi 

contratado no ano de 1894 pelo governador Lauro Sodré para reorganizar o 

incipiente Museu Paraense de História Natural e Etnografia. Goeldi reformulou o 

museu, transferindo-o para o atual Parque, e somente abriu suas portas ao público 

em 1895 (BITTENCOURT, 2006, p.166-170).  

O segundo momento da trajetória desenhada nas marcas e entrelinhas da memória 

está integrado ao campo das artes plásticas, em que o museu tem sido 

experienciado como mídia pedagógica no processo de ensino-aprendizagem em 

artes plásticas. O conceito de mídia pedagógica, terminologia empregada pelas arte-

educadoras Heloisa Ferraz e Maria Fusari (1992) para ressignificar as interações 

referentes aos usos educacionais dos recursos pedagógicos no ensino das artes 

visuais e na leitura da imagem na contemporaneidade das cidades. Assim, o 

processo de ensino em artes plásticas foi vivenciado como metodologia de 

frequentação aos espaços culturais, em especial aos museus e galerias de arte.  

A fundamentação das minhas ações tem sido orientada pelos princípios da 

educação estética e da educação patrimonial. Metodologicamente, o processo de 

ensino-aprendizagem vem sendo orientado pela “proposta triangular” sistematizada 

no Brasil por Ana Mae Barbosa (1991), que busca integrar três aspectos 

fundamentais para compreensão das artes: a leitura da imagem; a conjuntura 

histórica do artista e da obra; e o processo de execução da obra e sua releitura por 
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meio de outras expressões artísticas ou linguagens. A segunda metodologia é a 

“Educação Patrimonial”, sistematizada no Brasil por Maria de Lourdes Parreiras 

Horta e Evelina Grumberg (1999), na qual o patrimônio cultural, os museus e as 

coleções são considerados como heranças e pertencentes à memória social, e que 

as ações educativas visam ao exercício da cidadania para autodeterminação dos 

indivíduos e ao equilíbrio democrático da sociedade pela alfabetização crítica da 

arte, da cultura e do patrimônio.  

A experiência do saber arte e do ensinar artes plásticas proporcionou-me deslocar 

esta prática estética e de frequentação cultural voltada para as ações de educação 

formal para a educação informal, vivenciada na experiência de gestão do 

MABE/FUMBEL/PMB, nos anos de 1993 a 1996; e do Museu do Estado do Pará 

(MEP/SIM/SECULT-PA), de 1997 a 1998, e ampliada a partir do ano de 1999, pelo 

Programa Educar e Preservar, relativo à função educativa adotada no Sistema 

Integrado de Museus e Memoriais (SIM/SECULT-PA),  

O terceiro momento marcante nessa trajetória foi a participação em dois cursos de 

30 e 20 horas, realizados em Belém nos anos de 1986 e 1996, respectivamente. O 

primeiro, o Curso de Museologia Popular, ministrado por Waldisa Guarnieri; e o 

segundo Introdução à Museologia, por Maria Helena Bianchini. 

Estes encantamentos com o campo museológico, pontuado por esses três 

momentos, conduziram-me a realizar o mestrado em Museologia e Patrimônio, na 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e no Museu de Astronomia e 

Ciências Afins, entre 2007-2009. Optei pela continuidade dos estudos na temática 

da relação dos grupos sociais urbanos com o patrimônio musealizado em Belém, 

como projeto do doutorado realizado no âmbito da Antropologia Social na 

Universidade Federal do Pará entre os anos 2010-2014. Essa pesquisa etnográfica 

fez parte do meu investimento na realização de um projeto individual ou político-

existencial que vai ao encontro da compreensão deste Outro que habita a cidade de 

Belém, e mesmo em busca da minha própria alteridade, de uma artista plástica-

arquiteta-museóloga que almejava se reinventar profissionalmente como 

antropóloga. 
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Ainda, tento descobrir o me faz sentir – “eu caçadora de mim” – observando meu 

contínuo investimento na realização de um projeto individual ou político-existencial. 

Neste sentido, tentei registrar os relatos ao nível das biografias de indivíduos 

específicos, colocando-me como personagem desta narrativa, no intuito de 

encontrar “com mais vigor e dramaticidade a coexistência de orientações e códigos 

diferenciados” (VELHO, 2006, p.54) entre a (auto)biografia e as biografias dos 

narradores-interlocutores das pesquisas realizadas. Analisei os “projetos de vida” 

(VELHO, 2008) dos atores sociais enquanto personagens biográficos em seus 

contextos de trajetórias de vida, neste caso, relativiza-se a noção de projetos 

individuais, colocando em foco a relação entre os projetos individuais e os círculos 

sociais em que o agente se inclui.  

Enfim, a voz da pesquisadora, representada pelo (auto)retrato profissional, não visou 

apresentar a cronologia em si dos acontecimentos vivenciados, mas a entrelinha da 

trajetória profissional construída no entrecampo de saberes e conhecimentos. O 

Autorretrato desenhado nestas entrelinhas está relacionado ao que considero como 

uma reflexão “político-existencial”, associando-me a Severino (1993), que nomina 

com esta categorização, os trabalhos de pós-graduação nos quais o pesquisador 

elege um tema de pesquisa que esteja relacionado com a sua vida; que diga 

respeito à biografia do pesquisador. Ademais, a dimensão política espelha-se em 

Hannah Arendt (2006), ao afirmar que o político surge no intraespaço e se 

estabelece na relação entre os homens, no convívio e no agir coletivo. 

Ao retornar à atividade em sala de aula no ano de 2016, reencontro-me com o fazer 

pictórico, que de certa forma havia parado por um período de dez anos, pois me 

dediquei ao campo museológico, e somente ao ensino e de gestão. Participei de 

duas mostras coletivas de suma importância: a primeira realizada no âmbito do 

grupo de pesquisa Antropologia das Paisagens, intitulada “Paisagens de lance”, em 

2016; a segunda mostra intitulada “A pintura vai bem, obrigado”, em 2017. Nestas 

exposições coletivas criei, respectivamente, a série que representa plasticamente as 

paisagens de pertença e afetos acerca das memórias deste interlocutor e da 

pesquisadora, representados em seis desenhos, elaborados na técnica mista sobre 

papel, como complemento ao texto visual foi elaborado um áudio com recorte da 

entrevista concedida por esse interlocutor à pesquisadora (Figura 1).  
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Figura 1: "Praça da Sé" (Série estudos do cotidiano), 2016. 
Carvão e pastel a seco sobre papel canson e áudio. Foto: Valério Silveira, 2016. 

 

 

Esta instalação, composta por cinco pinturas em acrílica sobre tela, retratos do Sr. 

Lili, e uma tela apresentando o cotidiano do seu trabalho de rua na “praça da sé” 

(Figura 2), onde se situam as salas de exposição do Espaço Cultural Casa das Onze 

Janelas, onde participei das exposições. Neste retorno ao fazer artístico, aproximo-o 

da pesquisa etnográfica realizada entre 2010-2014, no período do estudo de tese. 

 

Figura 2: Série “Praça da Sé” (Sr.Lili- Retrato I, II, III e IV e 
Barra do Abaeté II e a  “Casa das Onze Janelas”), acrílica sobre 

tela, formatos: 30x30 cm e 60x80 cm,  2017. 
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Nas pinturas de 2017 apresentei uma série de retratos do Sr. Lili, vendedor de água 

de coco na praça, que o escolhi dentre outros por tê-lo próximo da figura do meu pai 

falecido, aproximando as nossas representações de personagem e autor/narrador. A 

série de retratos do Sr.Lili e o autorretrato da artista-pesquisadora e professora de 

artes plástica (Figura 3) significa um entremeio de uma trajetória de vida, como um 

desvelar da subjetividade produzida e a busca da produção de subjetividade: é o ser 

em si (ontológico) e o ser para si (gnosiológico). Parafraseando Merleau-Ponty 

(1996, p.569), “o ser para- si e o ser- no mundo é senão um ser de relação”.  

 

Figura 3: Registro da doação do retrato ao Sr.Lili. 
 Foto: Heldi Realli, 2017. 

 
 

O gênero pictórico do retrato e do autorretrato se aproxima de uma narrativa 

(auto)biográfica, pois ao criar  a personagem ou a figuração do Outro, me reencontro comigo 

ou o que (re)presento da minha figura, enquanto personagem da história e memória 

narrada, talvez esse autorretrato de escrita, como uma caçada, busca um aflorar de um 

futuro do passado desta escrita de vida profissional de docente e artista plástica. 

 

4 Considerações Finais 

A comunicação buscou contribuir com as reflexões das pesquisas narrativas ou o 

gênero biográfico e autobiográfico, compreendendo-o como um gênero híbrido, que 

sempre está numa tensão entre ficção e ciência, ou mesma uma ficção cientifica. No 
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segundo tópico mergulho na narrativa de minha trajetória profissional e suas 

metamorfoses acerca do projeto de vida, como um experimento de uma escrita de 

si, tendo o Outro como contraponto no fazer artístico/pedagógico do retrato ao 

autorretrato e da sala de aula. 

António Nóvoa (1995) lembra-me que é impossível separar o eu profissional do eu 

pessoal, “eis-nos de novo face à pessoa e ao profissional, ao ser e ao ensinar” 

(NÓVOA, 1995, p.17). Segundo este autor, a pesquisa autobiográfica no universo 

educacional assume, desde o final dos anos 1970, uma importância crescente no 

âmbito da formação do docente. Nesta comunicação esboço esse campo de 

possibilidades e apresentei como essa abordagem de escrita vem contribuindo para 

a minha ação de pesquisadora-artista e docente na atualidade. Destacando a 

importância de estar atenta ao sentido da trajetória, seu ritmo, direção e perceber a 

trajetória enquanto expressão de um projeto de vida e escolhas profissionais e de 

práticas de ensino/aprendizagem em artes visuais. 

                                                 
Notas  
1
 Etnografia é uma metodologia de pesquisa realizada no âmbito da antropologia, que requer a pesquisa de 

campo e a participação do pesquisador na condição de observador no campo. O método é nomeado de 
observação participante. 
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