
 

NARRATIVAS, IDENTIDADES E MEMÓRIAS NA FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES DE ARTES VISUAIS 

 
NARRATIVES, IDENTITIES AND MEMORIES IN THE TRAINING OF VISUAL 

ARTS TEACHERS 
 

 
Fernanda Monteiro Barreto Camargo / UFES 

Adélia  Pacheco Freitas de Oliveira / UFES 
 
 
RESUMO 
O presente trabalho insere-se no Simpósio 2 pois fomenta discussões sobre o papel das 
memórias na formação de professores no Curso de Licenciatura em Artes Visuais da 
Universidade Federal do Espírito Santo questionando de que forma os saberes dos alunos 
estão presentes em suas práticas pedagógicas enquanto docente mediados pela aulas de 
estágios. O conceito de memória é dimensionado por Damásio(1996) e Halbwachs( 2006); 
sobre construção de conhecimento dos sujeitos, Freire (1980, 1981, 1984, 1992, 1996, 
2005, 2008, 2010,2011); Mediações, a partir de Vigotski (1988, 1991, 1993, 1998, 2001, 
2009, 2010) e narrativas, Benjamin (1984, 1985, 1991,1993, 1994, 2002, 2005, 2011). A 
coleta  e produção de dados deu-se ao longo dos anos de 2015 e 2016 nas disciplinas 
Prática de Ensino Fundamental e Prática de Ensino Médio. 
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ABSTRACT / RESUMEN / SOMMAIRE  
The present work is included in Symposium 2 because it fosters discussions about the role of 
memories in the training of teachers in the Licenciatura Course in Visual Arts of the Federal 
University of Espírito Santo questioning how the students' knowledge is present in their 
pedagogical practices as a teacher mediated by the classes of internships. The concept of 
memory is dimensioned by Damásio (1996) and Halbwachs (2006); on knowledge 
construction of subjects, Freire (1980, 1981, 1984, 1992, 1996, 2005, 2008, 2010,2011); 
Mediations, from Vigotski (1988, 1991, 1993, 1998, 2001, 2009, 2010) and narratives, 
Benjamin (1984, 1985, 1991, 1993, 1994, 2002, 2005, 2011). The collection and production 
of data occurred during the years of 2015 and 2016 in the subjects of Elementary School 
Practice and High School Practice. 
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Percurso metodológico  
Pensar em formação de professores infere também em uma formação integral do 

sujeito a partir de seus saberes, sobre esse assunto, Foreste (2005) diz que há 

necessidade de se repensar as bases sustentadoras do processo de formação 

docente, compreendido enquanto parte constituidora da profissionalização do 

magistério e resgate da qualidade do ensino básico, especialmente na emergente 

necessidade de colaboração, partilha de compromissos e responsabiliades neste 

processo que se constitui em um complexo jogo de saberes e parcerias existente 

desde a escolha do curso universitário as práticas pedagógicas dos futuros 

docentes. 

Freire (1996,p.37) diz que o ato de ensinar como a essência da questão: “formação 

docente ao lado da reflexão sobre a prática educativo-progressiva em favor da 

autonomia do ser dos educandos”. Trata-se compreender a concepção do sujeito 

freirianoccomo sujeito histórico, social e cultural. O educando( em todo seu processo 

de formação) não é um banco para depósito de conhecimentos, saberes, 

construídos, deliberados, numa sempre perspectiva hierárquica e sofismática, o 

professor ( aquele que forma o docente) de cima a baixo, ou seja, o educando (o 

aluno) é construtor, é pessoa inacabada, gente que pode fazer, pode criticar, pode 

ativar, inclusive a si-mesmo, no processo sócio-cultural e histórico. É mais que 

colocar o educando e o educador em classes. O sujeito é o humano na relação 

educativo-progressita e histórica. 

Chama a atenção para o fato que o professor tem o seu papel dialético – ao 

elidir o sujeito preso às raias unidimensionadas das classes, dos gêneros e 

das raças - e dialógico – ao contemplar todos os meios possíveis de 

aproximação e (des)alienação do subversivo poder dominante da mídia, da 

deturpação das palavras ou da totalização ideológica. Contudo não se trata de 

separar sujeitos e objetos, educadores e educandos, pelo contrário, conciliá-

los em um novo panorama educativo: “Não há docência sem discência, as 

duas se explicam e seus sujeitos apesar das diferenças que os conotam, não 

se reduzem à condição de objeto, um do outro” (p.23). A este interesse o 

dialético e o dialógico devem se encontrar, na feitura das pessoas, na 



 

 
CAMARGO, Fernanda Monteiro Barreto; OLIVEIRA, Adélia Pacheco Freitas de. Narrativas, identidades e 
memórias na formação de professores de artes visuais, In Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em 
Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontificia Universidade 
Católica de Campinas, 2017. p.272-285. 

274 

confecção da teia de entrelaçamento das igualdades de desigualdades entre 

elas, com senso crítico, com liberdade de escolha, com respeito, com lucidez. 

Nessa justificativa não se permite estabelecer vínculos de superioridade entre o 

educando e educador, no sentido de saberes e conhecimentos a serem construído; 

também, ao se tentar separar sujeito e objeto, atenta-se para o seguinte: criam-se 

estruturas que preterem os sujeitos em relação, sejam educandos ou educadores, 

por outro lado, aponta Freire( 1996), não há de se permitir também a arrogância de 

preterir o educador do educando, mas se estabelece o sentido ético dessa relação, 

ou seja, professor e aluno se encontram, se entrecruzam, mas para tanto, conflitam 

(relacionam) no parâmetro da ética freiriana. Segundo ele,“ A ética de que falo é a 

que se sabe afrontada na manifestação discriminatória de raça, de gênero, de 

classe.” ( Freire, 1996, p.16) .  

Urge então  a pergunta: para onde essa ética nos guia nos cursos de formação. 

Como uma prática de estabelecimento de técnicas que intervenham no cotidiano dos 

“homens e mulheres” que vivem (comparam, valoram, escolhem, decidem, rompem) 

porque todos são seres-sendo históricos-sociais acima de qualquer determinação de 

suas vidas, no intento de captura das pessoas, para serem teorizadas, longe de 

suas práticas, distantes de seu dia-a-dia?  “Educar é substantivamente formar” 

(Freire, 1996, p.33) sem contudo estabelecer nas técnicas, nas ciências, nas 

didáticas, um rigor de racionalidade extrema (divina ou diabólica) pois se trata de 

educandos e educadores humanos, inacabados, e que escolhem, escolhem 

inclusive que meios viabilizem sua transformação. 

Neste percurso, pensar em uma atitude etica do professor do Curso de Formação 

em Licenciatura de Artes Visuas é pensar na linha do respeito, do gênero, da classe, 

da etnia consciente das pessoas como inacabadas, no processo, de crescimento, de 

desenvolvimento, como ser humano, como possível, como provável e como 

necessário, é esta a ética que paira sobre todo pensamento freiriano desprovido de 

qualquer tipo de discriminação, inclusive de seus próprios saberes,  “o inacabamento 

de que nos tornamos conscientes nos fez seres éticos” (p.59), com isto, a atitude do 
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educador com o educando se baliza pelo critério do respeito à autonomia do 

educando (e não só dele, mas de cada um).  

Nitidamente está em Freire, uma luta inspirada na teoria “marxista” que influencia 

suas abordagens do ensino-aprendizagem, ora lembrando das diferenças de classe, 

de gênero e de raça, ora lembrando dos dissabores econômicos, globalizantes, 

capitalísticos. O ensino entre educandos e educadores, não os põe lado a lado, cara 

a cara, para digladiarem-se, pelo contrário, há encontros e desencontros entre 

educadores e educandos, sem pessimismo, sem desmotivação, sem dizer que a 

culpa é do professor como na maioria dos livros do ramo fica como resumo ou 

questão. “Ensinar exige humildade, tolerância e luta de defesa dos direitos dos 

educadores” (p.66) 

Educadores precisam refazer o que sabem sobre os seus fazeres 

didáticos/pedagógicos, pensando na modificação, refletindo na prática de sala de 

aula, no aperfeiçoamento e na inspiração de seu trabalho, procurando assim criar 

meios de uma melhora, consciente e coerente, ou seja, decisão autônoma, com 

esperança e com perspectivas de mundo melhor na educação. “A prática educativa 

é tudo isso: afetividade, alegria, capacidade científica, domínio técnico a serviço da 

mudança ou, lamentavelmente, da permanência do hoje”. (p.143). Sendo assim, 

surge a proposta das escritas narrativas das memórias e identidades dos alunos do 

curso de Licenciatura do Curso de Artes Visuais ao longo da discplina Prática de 

Ensino das Artes Visuais para Ensino Médio, conhecido entre os alunos com Pratica 

III  . 

A memória como história e identidade pessoal  
Pensar sobre a memória como fonte história e de identidade pessoal é necessário  

converter cada vida individual em elo de uma cadeia geracional, valendo-se para 

isso da história como tradição cultural, um corpo coerente de ideias, valores e 

experiências que configuram o universo simbólico de um grupo e como explicação, 

modo de organização do passado em padrões de eventos interconectados, os quais 

acabam por se converter em ilustrações, parâmetros e modelos interpretativos da 

experiência 
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Segundo Jobim e Kramer ( 1996) devido a equivocos teóricos ainda existe uma 

enorme lacuna no campo da educação chamada polarizaçao , especialmente na 

formação de professores e suas narrativas “ [...]  Quando pensamos que  o professor 

é um sujeito tornado objeto, cindido do seu tempo, fragmentado na sua humanidade” 

(p.7). Para elas, dicotomizar a ação educativa, sufoca a prática pedagógica social 

viva, contraditória e dinâmica. 

As estratégias de formação de professores embora falem sobre linguagem não 

constituem espaços de produção de linguagem matando a riqueza dos diálogos e 

das interações dos atores sociais. Tal fato  faz com que haja uma perda gradativa 

dos saberes implicando na  expropriação dos bens materiais/culturais e também 

empobrecimento da experiência humana na contemporaneidade. 

Discutir o papel das memórias na formação de professores no Curso de Licentiatura 

em Artes Plástica da Universidade Federal do Espírito Santo questinando a 

mediação dos saberes dos alunos estão presentes em suas práticas pedagógicas 

enquanto docente  leva-nos a Benjamin ( 1994) que em sua crítica ao capitalismo, 

questiona a concepção moderna que torna a experiência humana medíocre, e 

transforma em vivência a reação a choques, produzindo o declínio da faculdade de 

intercambiar experiências desse homem coisificado, o que acaba redundando no 

empobrecimento da sua humanidade e arriscando extinguir a própria arte de narrar. 

Logo declínio da narrativa vincula-se à perda gradativa de memória e se liga ao fato 

de o homem não se ver como parte da história, por isso a necessidade da 

rememoração e do estabelecimento de uma relação outra com a tradição. Assim, a 

tarefa da universidade, em seus cursos licenciatura precisa ser  também o de 

restaurar o sentido da narrativa, no qual os futuros docentes não mais se esgotem 

nos clichês de uma formação imparcial. 

Essa tarefa implica encontrar as histórias a partir das experiências e da memória 

fragmentadas, recuperando a capacidade do homem de torná-las comunicáveis em 

narrativas, como textos que se abrem em suas metamorfoses, nos quais se tecem 

novas histórias. Segundo Jobim e Krammer,  
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A tarefa implica, ainda, o fato de ser naquele que escuta que a 
experiência deve se enraizar. É preciso ouvir e reinterpretar os 
sentidos esquecidos daqueles que em tantas lutas fizeram e têm 
feito a História, escovando a contrapelo. Cabe trazer as vozes 
desses tantos sujeitos. Deixá-los falar. Mas não é uma fala qualquer 
que a escola necessita: não se restringe essa identidade a um 
perene tagarelar ou a um papaguear repetitivo. Pois não é de 
palavras que a linguagem está esvaziada, mas de história 
(JOBIM;KRAMMER, 1996, p.16) .   

Precisa-se então refletir suas diferentes estratégias de formação têm favorecido aos 

professores falar de suas vidas e ampliar seus conhecimentos, ou eles tão somente 

são reduzidos à condição de audiência passiva de informações parceladas 

desvinculadas de seu saber, de sua prática, de sua história? E Como recuperar a 

capacidade de deixar rastros, marcas e de serem autores? 

Trata-se de ouvir as histórias de professores com a narrativa, a leitura e a escrita. 

Assim baseado em  uma metodologia investigativa baseado nas Histórias de Vida ou 

Método Autobiográficio apresentou-se aos grupos de alunos da disciplina Prática III 

a seguinte proposta: 

1. Instrumento de coleta de dados, denominado “ Sondagem da Turma” , 
descrito no Cronograma da Disciplina.  
Este instrumento de coleta de dados foi organizado em três eixos : 1) 

IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO (nome, se atua na área da docência/monitoria, se 

possui outra formação acadêmica, se tem contato com sujeitos publico alvo da 

disciplina em outros ambientes fora da escola, contatos ); II )PERSPECTIVAS ( 

quais as perspectivas para disciplina e como considera que a disciplina contribuirá 

para a sua formação docente); MEMÓRIAS ( quais lembranças tem de seu Ensino 

Médio – 2º Grau – Normal ? Você tem algum familiar que é docente? Enquanto foi 

aluno, o que se lembra da disciplina Educação Artistica ou Arte? Você tem um 

professor inspirador?) 

2. Escrita de suas histórias ao longo das aulas  
Tratou-se de um Díario de Bordo escrito pelos alunos ao longo da disciplina onde 

relatavam suas histórias a partir da interação das práticas, buscando identificar no 

momentos de estágio, a saber 1) Observação (envolve a reunião, a caracterização 

da Instituição e das salas de aula entre outros) ;2) Planejamento (envolve o 
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planejamento de uma oficina na escola); 3) Regência (desenvolvimento da oficina - 

acompanhada por um professor regente) e 4) Relatório (apresentação dos 

processos e resultados observados e propostos na Prática - um Relatório por grupo) 

onde os saberes construidos ao longo do processo de formação eram revelados. 

Dos dado coletados, utilizar-se-á neste artigo apenas o item MEMÓRIAS, de onde 

serão analisados porcentualmente três quesitos descritos posteriomente. 

Trata-se de resgatar a riqueza e a importância das recordações dos alunos, 

devolvendo às pessoas que fizeram e fazem a história um lugar fundamental, 

mediado por suas próprias palavras. História construída não somente a partir dos 

grandes acontecimentos e movimentos das elites, mas das pessoas que foram 

destinadas a permanecer desconhecidas e constituem a substância viva do 

processo histórico real.  

Os relatos diários trazem conteúdos que podem ser reconhecidos em outras 

histórias contadas por pessoas que não se conhecem, estamos diante de um 

material que legitima uma experiência coletiva, algo que atravessa, percorre várias 

vidas e condensa aspectos que dizem respeito não só a uma época, como também 

a todo um sistema de relações sócio-culturais. Mais do que escritas construção de 

entrefalas e entretextos. O aluno nesse processo descobre-se como produtor 

histórico, cultural, social de suas ações e práticas pedagógicas. 

As histórias a contrapelo : análise dos relatos  
Partindo da concepção de história a contrapelo, termo cunhado por Benjamin (2002) 

, em que o cotidiano é visto como “história ao vivo”, condensando passado, presente 

e futuro, abrindo-se à possibilidade de transformação a  linguagem passsa a ser 

concebida não apenas como meio de comunicar o pensamento, não só reflexo 

indireto do vivido, mas também como experiência humana, como expressão e 

produção de sentidos (BENJAMIN , 2002,  p.39).  

Assim também Freire em suas reflexões “À sombra desta mangueira” (2010) faz 

reflexões de sua própria  formação e das influências das histórias, ideologias e 

memórias  “um dos problemas cruciais da educação brasileira – é político- 

ideológico” (Freire, 2010, p.47).  
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A partir da coleta de dados realizada propôs-se a seguinte organizaçaõ dos dados: 

Comparativo de Gênero ( Figura 01) , História (Figura 02) , Professor Referência 

(Figura 03) . Tais informações servem com eixo de discurssão sobre o papel das 

memórias e dos saberes formativos dos estudantes. 

Na Figura 01 ,Comparativo de Gênero , ainda percebe-se a feminização da docência 

,oriunda as primeiras escolas Normais do final do século XIX, onde as mulheres 

passarm a ser convocadas para o magistério , deixando sua função maternal no lar 

e exercendo-a no ambiente escolar. Até mesmo a  formação desta mulher era 

pensada de forma diferente, naõ em instituições universitarias, mas em nível de 

formação média nos cursos de Magistério. (Gatti & Barreto, 2009).  

 

Figura 1 – Quadro comparativo elaborado a partir do instrumento de coleta de dados “ Sondagem 
com a turma”. Fonte:  Acervo pessoal da pesquisadora.  

A função maternal do professor  aparece nas escritas dos estudantes quanto relatam 

suas observações dos estágios : 

Narrativa 1-  Nossa primeira observação sobre a professora foi que 
ela  era meio grossa com os alunos, não se importava com que 
diziam , parecia que nem estava se preocupando com eles . Em 
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muitos momentos o que os alunos queriam era so atenção. Não sei 
se ela estava erra , mas não gostei e espero não fazer igual. 

Narrativa  2 – Acho que professor é meio pai /mãe/psicologo.... 
especialmente em artes. Tenho  boas lembranças de minhsas 
professoras, do carinho na forma de falar, das conversas da mesa. ( 
DIÁRIO DE BORDO , 2015) 

Em suas falas percebe-se tais valores estão fortemente enraizados em seu processo 

de foramação e como isso torna-se ou poderá tornar-se parte de sua prática 

docente. Isso não se dá  por desconhecimento da profissionalização do professor, 

mas por atitudes e formações estabelecidas culturalmente que convivem dentro dos 

centros de formações e suas teorias de neutralidade do docente.Certeza e incerteza 

convivendo em um mesmo espaço gerindo e guiando as formações .  

Forquin (1993) afirma que a escola transmite não somente informações, mas valores 

e isso é o que ela faz (ou deve fazer) de melhor, pois informação, qualquer outro tipo 

de rede/transmissor pode fazer também, por isso, as intenções por detrás veem 

carregadas de indícios. Indícios contraditórios entre desejo e não desejo. Entre o 

senso comum e o saber acadêmico. Entre a teoria e a prática. Longe de se 

configurar em práxis. Assim, segundo Freire (2010), 

Enquanto educador progressista não posso reduzir minhas práticas 
docentes ao Ensino de puras técnicas ou conteúdo, deixando 
intocado o exercício da compreensão crítica da realidade. Falando 
de “fome” não posso me contentar em defini-la como “urgência de 
alimentos; grande apetite; falta do necessário /míngua ou escassez 
de víveres”. A inteligência crítica de algo implica a percepção de sua 
razão de ser. Ficar na descrição do objeto ou torcer-lhe a razão de 
ser são processos alienadores. Minha compreensão da fome não é 
dicionária: ao reconhecer a significação da palavra, devo conhecer 
as razões de ser do fenômeno. Se não posso ficar indiferente à dor 
de quem tem fome, também não posso sugerir-lhe que sua situação 
se deve à vontade de Deus. Isso é mentira. (FREIRE, 2010, p.31).  

Percebe-se a impossibilidade de uma ação pedagógica isenta de neutralidade, um 

território onde o discurso neoliberal sobre pseudoneutralidade da prática educativa, 

cai por terra diante de um grupo de infantes em risco sociocultural. Uma prática 

pedagógica que transforma de forma alguma é neutra, mas repleta de valores que 

atravessam os sujeitos. 
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Outro quesito relevante para esta pesquisa é o proposto na Figura 02 , História., 

trata de sua constituição histórico-social-cutultural. Aqui o foco não está sobre 

questões de carater financeiro, mas se em suas relações pessoais teve contato com 

um docente.  

 

 

Figura 2  – Quadro comparativo elaborado a partir do instrumento de coleta de dados “ Sondagem 
com a turma” . Fonte:  Acervo pessoal da pesquisadora 

O resultado apresenta que guiado pela influência dos pais, cerca de 50% dos 

estudantes em ambos anos optaram pela licenciatura  . 

Narrativa 3 – Vivi minha vida inteira vendo minha mãe ir para escola 
dar aula, ia com ela, vivia e respirava a escola , no final, não tive 
escolha. Fui escolhida. 

Narrativa  4 – Em minha vida pessoal, convivi com mais de um 
parente professor. Eles reclamarvvam muito , mas continuavam 
lecionando e influenciando outros ( inclusive eu ) para fazer uma 
curso de ‘ dar aula”, não é fácil e as vezes , nem muito legal, mas 
parece que os caminhos me levaram a isso.(DIARIO DE BORDO, 
2016 )  
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As escolhas feitas pelos alunos, tanto os que optaram pelo  curso de licentatura por 

influência ou não , são geridas por uma participação efetiva de suas histórias de vida 

. Quer por um pai, mãe, tio ou irmão, mas que de certa agiram com força motriz. 

Segundo Freire( 2010), apesar da 

 A perspectiva neoliberal reforça a pseudoneutralidade da prática 
educativa, reduzindo-a a transferência de conteúdos aos educandos, 
a quem não exige que os apreendam para que os aprendam. Essa 
“neutralidade” fundamenta a redução da formação do torneiro em 
simples treino de técnicas e procedimentos no domínio do torno. 
Toda prática educativa que vá além disso, que evite dicotomia leitura 
do mundo/leitura da palavra, leitura do texto/leitura do contexto, 
perde o aval da pedagogia e se transforma em mera ideologia. Mais 
ainda: em palavra inadequada ao momento atual, sem classes 
sociais, sem conflitos, sem sonhos, sem utopias. (FREIRE, 2010, 
p.33) 

O terceiro instrumento de análise, Figura 03 , Professor Referência,  instiga o aluno 

a pensar se houve, em sua formação , algum professor que deixou marcas ( não se 

detereminou critérios) em sua escolha.  

 

Figura 3– Quadro comparativo elaborado a partir do instrumento de coleta de dados “ Sondagem com 
a turma” . Fonte:  Acervo pessoal da pesquisadora 
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.Neste item, boa parte dos alunos citaram o professor de Artes/Educação Artística , 

e quando questionados sobre o motivo , alguns forma por marcas positivas outras, 

nem tanto, 

Narrativa  5 – Tive um professor de Educação Artística no 2º Grau , 
mas ele não fazia nada a não ser dar desenho livre ...desenho livre... 
desenho livre... hoje, depois de fazer o curso de Artes percebi que 
esse era o pensamento ou orientação para o ensino da minha época. 
Mas para não ser injusto, ele também fazia com que os alunos 
desenhassem alguns desenhos do tipo composição. 

Narrativa  6 - Minha professora de Artes era bem interessante. 
Nunca propunha a mesma coisa: um dia era teatro, outro dança, 
outra grafite, outro fotografia. Não tenho do que me envergonhar 
.Aprendi muitas tecnicas e tive opções legais .(DIARIO DE BORDO , 
2016) 

Alguns relataram ainda que por vezes se percebem reproduzindo ações que viveram 

ou vivenciaram e que isso até assusta. Esse no entanto é o grande desafio da praxis 

da educação: teoria & pratica; formação bancária&saberes. Na medida em que 

avança em leituras e produções autonomas percebe-se que os estudantes delimitam 

suas praticas e já conseguem colocar-se com personagem construtivo de suas 

histórias . Freire diz,  

Muitos têm sido os pensares em torno deste ou daquele desafio 
que me instiga, desta ou daquela dúvida que me inquieta mas 
também me devolve à incerteza, único lugar de onde é possível 
trabalhar de novo necessárias certezas provisórias. Não é que nos 
seja impossível estar certos de alguma coisa: impossível é estar 
absolutamente certos, como se a certeza de hoje fosse 
necessariamente a de ontem e continue a ser a de amanhã. 
(FREIRE, 2010, p.18) 

Pensamentos que nos instigam e nos conduzem a mais diálogos , sempre com roda 

girando, pensamentos em construção, histórias a contrapelo. 

Considerações sobre a pesquisa   
Neste artigo buscou-se compreender como os saberes dos alunos da disciplina 

Pratica III estão presentes em suas práticas pedagógicas enquanto docente ? Para 

isso, pensou nos professores em uma perspectiva crítica da cultura, capaz de levar 

a percebê-los a partir das interações dinâmicas e contraditórias de suas histórias, 

fragmentos que revelam com elas estão presentes em suas práticas . 
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Compreende que entre as sequelas da formação e os desafios do cotidiano, os 

futuros professores criam suas próprias (em alguns momentos solitárias) 

metodologias. Torna-se preocupante o fato de que ao perder a capacidade de narrar 

a experiência empobrece essa vivência. Na vivência reagimos a choques do 

cotidiano e a ação se esgota no momento de sua realização, por isso é finita. Esse 

caráter histórico, de ir além do tempo vivido, de ser coletivo, constitui a experiência.  

Os modos de produção cultural precisam se concretizar como experiência, não se 

reduzindo ao entretenimento, consumo passatempo ou lazer.A experiência é uma 

prática que produz “reflexão sentida” de um coração informado sobre aspectos 

essenciais da vida – prática compartilhada – daquilo que provoca a ção de pensar e 

sentir as coisas da vida e da morte, os afetos e suas dificuldades, os medos, 

sabores e dissabores que resgata valores desprezados hoje como generosidade e 

solidariedade. 

Nos momentos em que falamos de arte compartilhando sentimentos e reflexões, 

plantando no ouvinte a narrativa, criando um solo comum de diálogo entramos em 

uma corrente na qual se compartilha, troca, aprende, brinca, chora e ri. Essas 

experiências são capazes de inquietar, de provocar novas narrativas. 
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