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RESUMO 
O estudo, com o campo de pesquisa na cidade do Recife, tem seu foco nas memórias de 
professoras universitárias de Artes Visuais. Seu objetivo é compreender como se deram as 
aproximações e contatos com a Arte e experiências artísticas para essas mulheres. 
Inicialmente, oito professoras foram convidadas a fazer parte da investigação respondendo 
a um questionário formado por 30 perguntas que envolvem diferentes etapas de vida. Neste 
artigo, analiso quatro deles apresentando caracterizações gerais da família, educação 
básica, formação superior, tempo de docência e os contatos iniciais com a arte na infância, 
ressaltando o papel da memória e seus disparadores e dispositivos. 
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ABSTRACT 
The study, with the field of research in the city of Recife, has its focus on the memories of 
university professors of Visual Arts. Its purpose is to understand how the approximations and 
contacts with Art and artistic experiences for these women have been given. Initially, eight 
teachers were invited to be part of the research, responding to a questionnaire consisting of 
30 questions involving different stages of life. In this article, we analyze four of them 
presenting general family characterizations, basic education, higher education, teaching time 
and initial contacts with art in childhood, highlighting the role of memory and its triggers and 
devices. 
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A memória tem me estimulado a pensar sobre ela. E pensar sobre ela me leva a 

refletir sobre o que Joel Candau (2012, p.9) já havia dito “a memória é acima de tudo 

uma reconstrução continuamente atualizada do passado”. Mas, seria possível 

mesmo reconstruir algo que já passou? Não seria uma ilusão pensar na 

reconstrução de algo que já não existe mais? 

No entanto, a memória e identidade para ele estão indissoluvelmente ligadas. Ora, 

se assim o é, não existe identidade sem memória, assim como não existe memória 

sem identidade. A memória ao mesmo tempo em que nos modela, é também 

modelada por nós. É a memória que alimenta a identidade. Então, se penso na 

memória, também penso na identidade. Candau (2012) diz que o trabalho da 

memória atua na construção da identidade do sujeito. É o trabalho de reapropriação 

e negociação que cada um deve fazer em relação a seu passado para chegar a sua 

própria individualidade. 

Este estudo tem seu campo de pesquisa na cidade do Recife. Inicialmente, oito 

professoras foram convidadas a fazer parte dele respondendo um questionário 

formado por 30 perguntas que envolvem três etapas da vida: experiências na 

infância, na adolescência e as escolhas e decisões profissionais. Para este artigo, 

analiso quatro dos questionários respondidos apresentando caracterizações gerais 

da família, educação básica, formação superior, tempo de docência e os contatos 

iniciais com a arte na infância, ressaltando o papel da memória e seus disparadores 

e dispositivos.   O objetivo central é buscar compreender como se deram as 

aproximações e contatos com a Arte e experiências artísticas para mulheres que se 

tornaram professoras universitárias das Artes Visuais. 

Investigar memórias e histórias de professoras universitárias que lecionam Artes 

Visuais pressupõe reflexões e diálogos que estão conectados às pesquisas que 

abordam, sobretudo, as memórias e o saber docente. Essas complexas temáticas 

vêm sendo estudadas, no decorrer do tempo, especialmente, no campo das ciências 

humanas. Paulatinamente, tem contribuído para compreender as experiências 

vivenciadas nas trajetórias individuais que podem e ou puderam influenciar nas 

escolhas, atuações e práticas profissionais.  
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Nessa perspectiva, destaco alguns questionamentos tentando entender o que a 

memória revela como processos de contato e ensino-aprendizagem em Arte? Quais 

foram os acessos à Arte e as experiências vividas destacadas por professoras em 

suas trajetórias de vida individuais ao revisitarem suas memórias? Quais as 

possíveis reverberações dessas vivências em suas trajetórias profissionais? 

Para tanto Candau (2012), Bosi (2003), Montenegro (2010) e Ricoeur (2007) são 

quatro dos autores que tem me ajudado a pensar e refletir sobre a memória e seu 

papel na existência humana. Além de compreender como a ativação dela pode 

contribuir para o entendimento do como se configuram as trajetórias de mulheres 

que se tornaram professoras das Artes Visuais e suas experiências com Arte que, 

possivelmente, podem ter colaborado para suas escolhas profissionais. 

As lembranças que guardamos de cada época de nossa vida, se 
reproduzem sem cessar e permitem que o sentimento de nossa 
identidade se perpetue. Sem lembranças o sujeito é aniquilado. A 
memória é de fato uma força de identidade (CANDAU, 2012, p.17). 

Vale ressaltar que o sujeito pós-moderno, para Hall (2011), não tem uma identidade 

fixa, essencial ou permanente. A identidade, nesse entendimento, é formada e 

transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos 

representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. A identidade 

é algo formado, ao longo do tempo, através de processos inconscientes. 

Lembranças significativas que envolvem os afetos, sensações e emoções parecem 

atravessar o tempo da vida e os disparadores e dispositivos que contribuem para a 

ativação da memória como, por exemplo, questionamentos, fotos, fatos, escritos, 

palavras-chave, objetos, lugares etc., possivelmente, colaboram para uma 

rememoração do passado. 

Das professoras que fazem parte da pesquisa, apresentadas neste texto, duas 

possuem a faixa-etária entre os 60 e 70 anos (Sobrevivência e Habilidade 

Interpessoal)

1, sendo uma natural de João Pessoa/PB e outra de Carolina/MA. A terceira 

professora está entre 50 e 60 anos (Feliz) e é natural de Recife/PE. A quarta 

professora tem entre 30 e 40 anos (Pró-ativa) e é natural de Porto Alegre/RS.  
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Suas famílias são formadas pelo pai, mãe, irmãs e irmãos. A maior delas possui sete 

irmãos (Sobrevivência). Outra possui três (Habilidade Interpessoal) e duas uma irmã 

(Feliz) ou irmão (Pró-ativa). Os pais das quatro professoras trabalhavam como 

empresário (Sobrevivência), médico (Habilidade Interpessoal), operário em indústria 

têxtil (Feliz) e auxiliar de enfermagem (Pró-ativa). As mães das duas professoras 

mais velhas eram donas de casa (Sobrevivência e Habilidade Interpessoal). As 

mães das duas professoras mais novas trabalhavam como operária em indústria 

têxtil (Feliz) e como empregada doméstica e, posteriormente, como auxiliar de 

enfermagem (Pró-ativa). 

Ao analisar estes dados percebo que as professoras mais velhas, que possuem 

entre 60 e 70 anos, eram oriundas de classe social alta observando que no período 

em que foram crianças, fim dos anos 40 e início da década de 1950, a atuação 

profissional dos pais correspondia a uma renda econômica superior a muitas 

famílias da época. O percentual das mulheres inseridas no mercado de trabalho 

ainda era muito restrito e o espaço de atuação e ideal direcionado para a mulher era 

o interior do lar e a criação dos filhos. Suas famílias estão dentro das estatísticas 

onde o número de filhos por mulher era de aproximadamente 6,2, no caso brasileiro, 

quantitativo que mudará significativamente para 4,4 na década de 1980. Isso 

corresponde a uma queda de natalidade de mais de 50% em pouco mais de 20 

anos, conforme Sawyer e Martine (2002).  

Essas professoras, possivelmente, por suas condições econômicas, encontram-se 

na estatística brasileira reduzida de acesso à escolarização, pois a cada mil crianças 

que entravam na escola, na década de 1950, apenas 46 delas terminavam o 

primeiro grau (SAWYER e MARTINE, 2002). O estado de origem da mais velha, o 

Maranhão, durante a década de 1950, possuía a taxa de escolarização de 22,7%. 

No estado da segunda professora, Paraíba, no mesmo período a taxa de 

escolarização era de 29,6%, conforme os autores. 

Já as duas professoras mais jovens advinham de famílias de classe média. Esses 

dados ainda revelam que as mães das duas professoras mais jovens se encontram 

na estatística da redução de natalidade crescente no Brasil, nas décadas 

subsequentes, uma vez que cada uma delas teve apenas mais uma irmã ou irmão. 
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Suas mães também fazem parte do avanço da inserção das mulheres no mercado 

de trabalho, final da década de 1960 e que se intensifica na década de 1980. 

As professoras mais jovens estão situadas em possibilidades mais amplas de 

escolarização que, paulatinamente, foi se expandindo no Brasil. Embora, 

lentamente, insuficientemente e de forma desigual entre as regiões para a demanda 

populacional. A terceira professora em seu estado de origem Pernambuco, na 

década de 1960 em que esteve nos anos escolares iniciais, encontra-se na taxa de 

escolarização que era de 50,3%. Por fim, a quarta professora, originária do Rio 

Grande do Sul, onde seus anos escolares iniciais se situam entre o final dos anos 80 

e início da década de 1990, está dentro dos 100% da taxa de escolarização de seu 

estado naquela época. 

Diante desses dados, se põe em evidência que as condições sociais e econômicas 

de suas famílias possibilitaram que essas professoras não abandonassem a escola 

por motivos de sobrevivência, contribuindo com a renda familiar. 

Visitando suas memórias sobre as escolas em que estudaram, as quatro 

professoras apresentam toda a sua formação na Educação Básica em instituições 

privadas de ensino e o Ensino Superior em instituições públicas federais. 

Uma professora tem os cursos superiores de Direito e Arquitetura e possui 25 anos 

de docência em Artes Visuais (Sobrevivência). Outras duas professoras têm o curso 

superior de Educação Artística, sendo uma com 28 anos de docência em Artes 

Visuais (Habilidade Interpessoal) e outra com 35 anos docência e, apenas, cinco 

anos em Artes Visuais (Feliz). A quarta professora cursou Pedagogia e possui 13 

anos de docência, sendo 10 deles em Artes Visuais (Pró-ativa). Todas quatro 

possuem o curso de mestrado e doutorado e duas delas realizaram um pós-

doutoramento (Sobrevivência e Feliz). 

Um dos pontos apresentados pelas professoras está direcionado aos contatos com 

a Arte que elas tiveram em sua infância e a partir de seus registros foi possível 

organizar e utilizar os elementos gráficos a seguir:  
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As lembranças e esquecimentos são elementos que fazem parte do jogo da 

memória que vem fundar a identidade. Se a memória é geradora de identidade, no 

sentido que participa de sua construção, essa identidade, por outro lado, molda 

predisposições que vão levar os indivíduos a incorporar certos aspectos particulares 

do passado, a fazer escolhas memoriais que dependem da representação que ele 

faz de sua própria identidade, construída no interior de uma lembrança (CANDAU, 

2012). Nesse sentido, as professoras ao escolherem narrar estes contatos iniciais 

com a arte em suas infâncias ressaltam, em suas vozes, a representação de sua 

própria identidade como profissionais das Artes Visuais. Certamente, ao escolher 

essas narrativas afirmam que as experiências vividas foram significativas sob algum 

aspecto que colaborou para sua permanência no tempo em suas próprias memórias. 

Ao serem questionadas sobre alguma imagem da infância que até hoje permanece 

viva em suas memórias, assim elas relataram: 
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Ao observar essas narrativas é possível perceber que a ativação dos sentidos 

parece aflorar e a produção de imagens revela o quão significativa foram as 

experiências vivenciadas. Duarte Jr. (2010) afirma que há um saber sensível, 

fundador de todos os demais conhecimentos, por mais abstratos que eles sejam, um 

saber direto, corporal, anterior às representações simbólicas que permitem os 

nossos processos de raciocínio e reflexão. O encanto, o estímulo, a imaginação, a 

invenção, a magia foram elementos impulsionadores para o exercício dos sentidos e 

o refinamento do sensível. 

Nesse sentido, Candau (2012) diz que através da memória o indivíduo capta e 

compreende continuamente o mundo, manifesta suas intenções a esse respeito, 

estrutura-o, coloca-o em ordem, tanto no tempo como no espaço, conferindo-lhe 

sentido. 

Morava em uma casa que possuía um quintal imenso. Neste 

quarteirão havia apenas duas casas. Eu e meus irmãos brincávamos 

muito com as crianças (5) da casa vizinha, no quintal da minha casa e 

na casa vizinha. No da vizinha, havia um caramanchão coberto por 

uma parreira, embaixo do qual nós apresentávamos para a família 

peças de teatro, cantos, recitais e peças curtas de teatro, em geral, 

criadas por nós mesmos. Uma das coisas que mais me encantava era 

fazer as nossas roupas para apresentação de papel celofane. Cortar, 

criar, mas, principalmente, o colorido dos papeis me encantava 

(Professora Habilidade Interpessoal). 

A vizinha me emprestava livros. Por motivos óbvios. Eu gostava de 
ler. Minha família não incentivava (Professora Sobrevivência). 

 
Muitas. Lembro muito das dramatizações que fazia com bichos 
(baratas, pintos, formigas, minhocas) mortos e eu fazia procissão, 
enterro, todo um ritual. Jogos e brincadeiras. Por que? Talvez porque 
a criação dessas narrativas, brincadeiras me tornavam livres e me 
davam prazer. Não sei...a inventividade! (Professora Feliz). 

 
Lembro que gostava muito de ir pra escola e que comprar os 
produtos da lista de materiais escolares com minha mãe era um 
momento mágico. Com todos eles em casa, ficava horas encapando 
cadernos, organizando o estojo e etiquetando com meu nome. 
Fazíamos isso na cozinha enquanto minha mãe cozinhava bolinhos 
de chuva. Tenho guardado na memória o cheiro dos bolinhos 
misturado ao cheiro de materiais escolares novos. Acho que sempre 
valorizei a escola como um lugar tão sagrado quanto a Igreja, por 
isso, tudo deveria estar limpo e organizado. Gostava muito mais dos 
lápis de cor, canetinhas e do giz de cera (Professora Pró-ativa). 
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Os relatos das professoras foram acionados por lembranças dotadas de sentido, 

construídos e reconstruídos a partir do presente pela memória representativa, 

aquela capaz de escolher entre lembrar ou esquecer, como afirma o autor.  

Vale destacar que 

O fato de contar uma história não é apenas um ato de repetição, mas 
um real ato de criação. Falar é recordar. O ato de memória que se dá 
a ver nas narrativas de vida ou nas autobiografias coloca em 
evidência essa aptidão especificamente humana que consiste em 
dominar o próprio passado para inventariar não o vivido, mas o que 
fica do vivido. O narrador parece colocar em ordem e tornar coerente 
os acontecimentos de sua vida que julga significativos no momento 
mesmo da narrativa (CANDAU, 2012, p.71). 

 

O ato de criação e invenção ressalta nas falas das professoras. As experiências de 

prazer, satisfação e liberdade expressam momentos profundos de alegria. O 

aguçamento dos sentidos visuais, táteis, olfativos, auditivos traz em si toda a carga 

memorial resgatada no tempo. 

Assim, afirma Bosi (2003) que a memória resgata o tempo mediante as imagens. A 

memória é, sim, um trabalho sobre o tempo, mas sobre o tempo vivido, conotado 

pela cultura e pelo indivíduo. Recontar é sempre um ato de criação. 

Para a autora, somos, em geral, prisioneiros de nossas representações. E as artes 

plásticas podem contribuir para o rompimento daquilo que nos aprisiona. O trabalho 

manual faz parte da verdade e do conhecimento; as mãos que servem e limpam, 

que fazem e transformam, penetram a natureza das coisas. Têm uma afinidade com 

o concreto, mesmo quando o trabalhador carente ou fatigado não consegue 

expressar em outros níveis o que sente. 

Outro questionamento apresentado às professoras diz respeito aos seus anos 

iniciais na escola buscando compreender se tiveram aulas de Arte e como elas 

aconteciam. 

Desse modo, elas nos disseram: 

 
Havia uma professora de desenho. A de desenho colocava 
imagens para os alunos copiarem (Professora Habilidade 
Interpessoal). 
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Importante destacar nesses registros que o modelo escolar de ensino de arte para 

as professoras mais velhas remonta, possivelmente, uma formação docente vinda 

de Escolas Normais onde as atividades manuais, voltadas para o feminino, se 

direcionavam para a formação e atuação da mulher no lar. Além disso, pelo relato 

das professoras, não havia espaço de criação e invenção, pois tudo era cópia e ou 

reprodução de modelos previamente determinados. Para as duas professoras mais 

jovens, já é possível detectar uma mudança nesse ensino onde as festas escolares 

e os exercícios e experimentos mais direcionados ao campo da Arte passam a fazer 

parte do cotidiano desses encontros na escola. Observe-se que a professora mais 

jovem apresenta uma série de atividades vivenciadas na escola que explora 

diferentes materiais, técnicas e campos distintos da arte como o teatro e a música, 

além das artes visuais. 

Montenegro (2010, p.39) nos ajuda a entender que:  

Desde o momento inicial da percepção de algo, desencadeia-se uma 
construção em que as memórias que trazemos atuam reelaborando e 
ressignificando aquilo que se apresenta aos sentidos. (...) O percurso 
que informa a apreensão, interiorização, subjetivação de uma 
percepção vem carregado das marcas da memória porque esta não 
consiste, em absoluto, numa regressão do presente ao passado, 
mas, pelo contrário, num progresso do passado ao presente. 

 

Trabalhos manuais, bordado, costura... era denominado artes 
(Professora Sobrevivência). 

 
Não. Lembro dos teatros com os contos de fadas e eu fui a 
Branca de Neve, por ser muito branca (acho que tinha uns 5 ou 6 
anos, era bem pequena) (Professora Feliz). 

 
Sim, muitas! Lembro de várias atividades com massinha de 
modelar, colagem com linhas, recorte de revistas, desenhos 
livres e desenhos com algum desafio... Usávamos muito papel 
crepom em sala de aula. Lembro que cantávamos, 
memorizávamos e declamávamos poesias, encenávamos peças 
para as datas comemorativas e para os momentos das missas. 
Fui Nossa Senhora em várias peças de teatro e lembro que 
ajudava a organizar e limpar os cenários de Natal – presépios 
(Professora Pró-ativa). 
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Voltando o olhar para a família, buscando entender se os estímulos recebidos para 

os encontros com a Arte partiram da primeira célula social, questionei as professoras 

sobre a existência de alguém interessado em Arte ou se produzia Arte, quem eram 

essas pessoas e o que elas faziam. 

As respostas indicam que os impulsos e estímulos iniciais para a Arte partiram da 

família para três professoras e apenas uma delas afirmou não ter ninguém 

interessado por Arte em sua família. 

Assim, elas narraram: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosi (2003) me chama atenção para pensar sobre o enraizamento que, talvez, seja 

a necessidade mais importante e mais desconhecida da alma humana e uma das 

mais difíceis de definir. Para ela, o ser humano tem uma raiz por sua participação 

real, ativa e natural na existência de uma coletividade que conserva vivos certos 

tesouros do passado e certos pressentimentos do futuro. 

A análise dos fragmentos singulares possibilita instituir uma forma de compreensão 

do como se dão os processos de acesso e aproximação da Arte por mulheres que 

Minha mãe estudava pintura e também desenhava. Mau pai 
tocava gaita sem partitura. Era também muito ligado à literatura e 
a música e procurava conhecer sobre seus autores e músicos 
preferidos e comentava sobre eles nas conversas. Meu irmão 
tocava acordeom (Professora Habilidade Interpessoal). 

 
Ninguém. Ops! Tinha música. Meus pais e minha irmã tocavam e 
eu cantava e dançava kkkkkkk mas, isso eu era bem pequena. 
Depois fomos morar em um apartamento e não se tocava mais. 
Depois, quando eu tinha 10 para 12 anos, minha época da jovem 
guarda, minha irmã já uma moça, tocava violão e cantávamos 
até a madrugada (Professora Feliz). 

 
Minha mãe tinha um pequeno quarto com uma máquina de 
costura e muitas linhas e retalhos. Ficávamos horas bordando, 
costurando, tricotando. Quando viajávamos para a colônia, no 
interior do Rio Grande do Sul, estas ações aconteciam com as 
tias, primas e vizinhas. Também tinha um tio distante que era 
conhecido como o músico da família porque adorava seu violão e 
rodas de chimarrão com cantigas gaudérias. Dentro do âmbito 
familiar não recordo de nenhum outro interesse por artes 
(Professora Pró-ativa). 

 



 

 
SILVA, Maria Betânia e. Memórias de professoras das Artes Visuais, In Encontro da Associação Nacional de 
Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas, 2017. p.745-755. 

755 

se tornaram professoras universitárias das Artes Visuais. Por meio das narrativas 

construídas e reconstruídas essas professoras se apresentam como artesãs da 

memória ao revisitarem os trabalhos e ações cotidianas que vivenciaram em suas 

trajetórias iniciais de vida. Experiências significativas que possibilitaram a dilatação 

dos sentidos para além do visual.  

Como afirma Ricoeur (2007) 

a representação do passado, aparenta ser mesmo a de uma imagem 
(p.25). A memória é passado. (...) Não temos nada melhor que a 
memória para significar que algo aconteceu, ocorreu, se passou 
antes que declarássemos nos lembrar dela (p.40). (...) As “coisas” 
lembradas são intrinsecamente associadas a lugares (p.57).  

 

Notas 

                                                           
1
 Um dos questionamentos respondidos pelas professoras diz respeito a principal qualidade que cada 

uma se atribui. Desse modo, optei por utilizar estas qualidades para indica-las no texto. Sobrevivência 
e Habilidade Interpessoal possuem idade entre 60 e 70 anos. Feliz possui entre 50 e 60 anos. Pró-
ativa possui entre 30 e 40 anos. 
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