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RESUMO 
O artigo aborda a importância da compartilha de imagens e memórias como princípio 
educativo na formação e atuação pedagógicas. Desenvolve-se a partir de reflexões acerca 
da formação docente, partindo de narrativas de uma professora de Arte e tendo como bases 
o materialismo histórico-dialético e a perspectiva benjaminiana. Os resultados apontam para 
a importância, nas aulas de Arte, de práticas que envolvam as narrativas dos sujeitos e do 
seu lugar.  
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ABSTRACT 
The article addresses the importance of sharing images and memories as an educational 
principle. In the pedagogical formation and performace in class. The students developments 
derive from reflections upon an Art‟s teacher and on the basis of historical-dialectical and the 
Benjaminian perspective. The results point to the importance in the art classes, of involving 
the students narrative and their places.  
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Introdução 
A discussão sobre a formação de professores de Arte na interface com suas 

experiências e recordações é tema de crescente interesse. Neste artigo, nossa 

intenção é refletir acerca desse aspecto a partir de memórias e imagens que 

emergiram em uma roda de conversa, como mediação para a recriação das práticas 

docentes na escola. No poema “Tecendo o amanhã”, João Cabral de Melo Neto 

(acesso em 30 mar. 2017) reconhece que 

Um galo sozinho não tece uma manhã: 
ele precisará sempre de outros galos. 
De um que apanhe esse grito que ele 
e o lance a outro; de um outro galo 
que apanhe o grito de um galo antes 
e o lance a outro; e de outros galos 
que com muitos outros galos se cruzem 
os fios de sol de seus gritos de galo, 
para que a manhã, desde uma teia tênue, 
se vá tecendo, entre todos os galos [...] 

Do mesmo modo, para tecer as práticas pedagógicas, precisamos de outros que, 

nas experiências diárias, compartilhem suas narrativas e, a partir de muitos outros – 

que nem sempre se traduzem em sujeitos, podendo ser imagens e memórias 

diversas que integram nossos olhares e percepções –, nossa teia de conhecimentos 

se compõe de maneira mais rica e significativa.  

As reflexões aqui apresentadas partiram de uma pesquisa de doutorado finalizada 

em 2017, no âmbito do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade 

Federal do Espírito Santo (Ufes), desenvolvida na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Sonia Regina Gomes Rezende Franco, localizada no bairro Serra 

Dourada I, Serra (ES). A investigação envolveu crianças/adolescentes de uma turma 

de 6º/7º anos em um projeto de ensino de Arte que se desenrolou durante as aulas 

de Arte e História, ao longo dos anos letivos de 2015 e 2016. 

Nesse período, foram oportunizadas a apreciação de vídeo-gravações e fotografias 

com imagens do município e visitas-passeios a alguns de seus espaços culturais, 

sempre definidas a partir de negociação com o(a)s colaboradores(as) da pesquisa. A 

essas atividades somaram-se momentos organizados no formato de rodas de 

conversa, em diversas dimensões, nas quais ocorreu a produção de narrativas, 

compostas a partir das relações de troca e compartilha de imagens e memórias 
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entre o(a)s próprio(a)s aluno(a)s e também com os adultos. É relevante sublinhar 

que as reflexões se pautaram na importância de aulas de Arte com práticas que 

intercambeiam os conhecimentos locais aos já estabelecidos pelo currículo de 

ensino.  

Ao discorrer sobre o bom narrador, Benjamim (2012) sentencia que a boa narrativa 

estaria em declínio, em função das modificações culturais introduzidas pela 

sociedade de consumo, marcada por um ritmo cada vez mais acelerado e 

imediatista. Nela, os narradores já não mais estariam tão atentos aos detalhes, 

tragados pelo passo e pelo olhar apressados, impostos pelo racionalismo do tempo. 

Nosso argumento é que um dos meios para se reverter tal movimento é a escuta 

dos sujeitos da escola, a partir de rodas de conversa, para articular suas realidades 

à práxis docente.  

Para Benjamin (2012, p. 222), o bom narrador traz em seu repertório experiências 

de sua arte, culturas e tradições, ou seja, de experiências próprias e alheias, pois 

“[...] seus vestígios estão presentes de muitas maneiras nas coisas narradas, se não 

na qualidade de quem as viveu, ao menos na de quem as relata [...]”. Ao discorrer 

sobre a boa narrativa, esse pensador trabalha com duas perspectivas. Na primeira, 

menciona o camponês sedentário, que supera suas dificuldades, se esforça, não 

desiste e continua no seu lugar de origem, conhece as histórias e tradições que 

foram transmitidas pelas gerações anteriores, enfim, as culturas de si, do povo, logo, 

de seu(s) lugar(es) de pertencimento.  

Na outra perspectiva, Benjamin (2012) se utiliza da figura do marinheiro 

comerciante, que, a partir das viagens, incorpora a seu repertório muitos fatos e 

imagens, para contar e recontar suas histórias. Assim, conhecimento de mundo e 

aproximação com os (com)textos constituem o bom narrador. Transpondo-nos para 

a educação, o ir e vir aos espaços, os diálogos estabelecidos, memórias próprias e 

alheias compõem o cenário formativo, que se produz em momentos de encontros e 

desencontros na escola e fora dela.  

Sabemos que os acontecimentos e direcionamentos históricos se fazem presentes 

na educação, tanto de modo geral, quanto em disciplinas específicas. Mesmo que 

nos atualizemos e busquemos qualificar nosso trabalho, situando-o em um plano de 



 

 
VAGO-SOARES, Maria Angélica. Imagens e memórias: narrativas em uma perspectiva formativa docente, 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.2354-2365. 

2357 

maior nível de consciência, deparamo-nos com momentos em que produzimos 

ações em uma linha contrária, por força de um sistema que nos engessa e nos 

enquadra. O ensino da Arte, a nosso ver, é parte da superação desse cenário, 

quando se desloca do pensamento sobre o pseudoconcreto e adentra a essência do 

real, de narrativas dos sujeitos e seus (com)textos.  

No que diz respeito à adoção da roda de conversa, sublinhamos que ela “[...] é uma 

forma ancestral de unir as pessoas, um instrumento de mediação, que permite a 

integração e a horizontalização do olhar” (UMA PROPOSTA, acesso em 24 set. 

2015). A roda implica a partilha, não a existência de um detentor de saberes, pois 

todos têm o que aprender e o que ensinar, um trabalho de ensinar-e-aprender, de 

um saber-partilha (BRANDÃO, 2003). Trata-se de uma dinâmica que possibilita 

trocas diversas, estreitando a proposta colaborativa entre os sujeitos. Nas rodas de 

conversa, todos podem perceber a si e o outro.  

Essa estratégia metodológica propiciou o processo de colaboração, no qual os 

sujeitos da escola foram envolvidos na prática da escuta e da fala. Nesse 

movimento, buscamos tornar o momento da aula uma realidade vivida, no qual “[...] 

se fala do tempo que faz ou do sabor de uma fruta, e das condições em que tal fala 

é possível (sem os álibis da ciência, sem as culpas que a política atribui ao 

individual, ao estético, ao „inútil‟) [...]” (BARTHES, 2013, p. 106-107).  

Nesse sentido, lembramos a argumentação de Freire (2014), para quem se não há 

sintonia entre a linguagem e a situação concreta dos sujeitos, a educação torna-se 

alienada e alienante. O autor entende “[...] o diálogo da educação como prática da 

liberdade [...]” (FREIRE, 2011, p. 121), liberdade para propor ações reelaboradas, 

que sejam produzidas a partir das trocas, pensando os sujeitos no espaço escolar, 

não “[...] como peças anatômicas, mas o seu pensamento-linguagem referido à 

realidade, os níveis de sua percepção desta realidade, a sua visão do mundo [...]” 

(FREIRE, 2011, p. 122). 

Entendemos a escola como centro de memórias, um campo que se constitui 

constantemente entre todos os que nesse espaço convivem, um “[…] lugar social da 

cultura, em que todos podem e devem fazer-se perguntas a si mesmos e aos outros, 

[...] perguntando e buscando respostas o tempo todo […]” (BRANDÃO, 2003, p. 98). 
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Nessa dinâmica, nos formamos e contribuímos com a formação dos nossos pares, 

dos estudantes e todos os outros sujeitos com os quais estabelecemos relações.  

Na palestra “Comunidades tradicionais e educação do campo”, realizada na Ufes, 

em 2016, Brandão sublinhou a importância das histórias que não são contadas nos 

livros, quando assim indaga: “[...] o que está por baixo disso e que às vezes a gente 

não vê quando a gente só vai lá em dia de festa, mas que faz o cerne, o miolo da 

vida dessa gente? E a sua memória? E a sua história? [...]”. 

Já é consenso entre os pensadores da educação que o professor não mais é o 

detentor de todos os conhecimentos, mas aquele que possibilita os processos de 

mediação entre sujeitos e objetos, entre imagens e memórias. É aquele que ensina 

e aprende, entendendo a si e os outros sujeitos como mediadores. Essa postura 

está em consonância com a perspectiva do materialismo histórico, em que os seres 

humanos são vistos como autores de mudanças, fazendo do passado uma 

experiência única, ao contrário do historicismo, que “[...] apresenta a imagem „eterna‟ 

do passado [...]” (BENJAMIN, 2012, p. 250).  

Está, pois, aí, a importância de promovermos encontros com o passado e com as 

experiências vividas. Nesse sentido, as imagens são entendidas como elementos de 

mediação na complexidade do processo social, como “[...] resultado da atividade 

social, o visível revelado e o invisível oculto, a história sob a aparente simplicidade 

de uma representação [...]” (CIAVATTA, 2007, p. 35). 

As reflexões foram desenvolvidas a partir dos encontros e apreciações orais e 

imagéticos (fotografias, escritas alfabéticas, espaços ao vivo e em cores, vídeos 

etc.), pois, tal como Fonseca da Silva e Schlichta (acesso em 19 fev. 2016), 

reconhecemos que as produções artísticas são parte do processo de formação 

humana. Sendo assim, é necessário compreendermos os sujeitos para além de seu 

empirismo, como ser livre que interage com tudo o que está à sua volta, pois “[...] é, 

antes de tudo, um ser vivo e a sociedade só pode existir em permanente intercâmbio 

com a natureza” (DUARTE, 2012, p. 37).  

Assim, a arte deve ser pensada como parte da natureza e em constante interação 

com o homem, transformando-o, fazendo parte de sua formação e sendo por ele 
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transformada. Essa constituição se dá na 

[...] dialética entre apropriação da atividade humana objetivada no 
mundo da cultura (aqui entendida como tudo aquilo que o ser 
humano produz em termos materiais e não materiais) e a objetivação 
da individualidade por meio da atividade vital, isto é, do trabalho [...] 
(SAVIANI; DUARTE, 2012, p. 22). 

Dessa maneira, a partir das relações entre os sujeitos e a arte, dos diálogos que 

transcorrem no processo de ensinar e aprender, aprender e ensinar, na escola ou 

em qualquer espaço, do trabalho formativo, “[...] os homens respondem aos desafios 

postos pelo mundo, construindo, dessa maneira, a si próprios, como também 

transformando o meio em que vivem [...]” (SCHÜTZ-FOERSTE, 2013, p. 193). 

Nessas interfaces formamo-nos e contribuímos com a formação de outros sujeitos. 

Portanto, a contribuição da educação, tendo em vista a arte como mediadora, 

implica 

[...] ver não só imagens, mas ver o outro, suas intenções, enfim, suas 
visões. A sala de aula, nesse caso, passa a ser entendida como 
lugar de interação, de diálogo entre sujeitos que se apropriam do 
conhecimento produzido pela humanidade [...] (FONSECA DA 
SILVA; SCHLICHTA, acesso em 19 fev. 2016). 

Assim, podemos entender como essencial para a formação humana a proposição de 

diálogos que imbriquem memórias e imagens relacionadas ao espaço-tempo vivido, 

não reduzindo ou esvaziando a educação à priorização dos conteúdos escolares 

previstos para cada segmento, perdendo de vista seu caráter artístico e cultural, pois 

“[...] uma pedagogia concreta é aquela que considera os educandos como indivíduos 

concretos, isto é, como síntese das relações sociais [...]” (SAVIANI, 2003, p. 79).  

É importante destacar, ainda, que a sociedade contemporânea reafirma, cada vez 

mais, a necessidade de se respeitar a diversidade artístico-cultural e, por 

consequência, as memórias de nossos lugares. Alcançar tal intento, porém, esbarra 

em propostas curriculares preestabelecidas, as quais abarcam práticas 

homogeneizadoras que utilizam diferentes mecanismos de controle e persuasão.  

No entanto, a produção de narrativas a partir da escuta das memórias dos sujeitos 

que compõem a escola pode tornar o ensino de conteúdos preestabelecidos em 

aprendizado significativo, tendo em vista que, “[...] a libertação não se dá dentro da 

consciência dos homens, isolada do mundo, senão na práxis dos homens dentro da 
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história que, implicando a relação consciência-mundo, envolve a consciência desta 

relação” (FREIRE, 2011, p. 159).  

Narrativas de uma professora de Arte  
O fragmento escolhido para ser analisado neste artigo refere-se ao momento de 

apreciação de imagens pela turma de alunos (6º ano à época) com as professoras 

Maria da Penha Rodrigues de Assis (Arte) e Janisse Soares dos Santos (História), 

transcorrido em 2015. O foco da análise se delimita às narrativas da professora de 

Arte.  

Como parte do projeto de ensino de Arte, faríamos com o(a)s aluno(a)s e as 

professoras uma visita-passeio a espaços culturais do município da Serra, os quais 

os primeiros não conheciam. Com o intuito de promover a aproximação com esses 

espaços, em roda de conversa que antecedeu a visita-passeio, projetamos imagens 

em Power Point, utilizadas como meio de provocar e suscitar no(a)s aluno(a)s 

alguma lembrança que a eles estivesse relacionada, partindo da concepção de que 

o homem é “[...] sujeito e objeto na produção do conhecimento, não é um indivíduo 

isolado, mas um sujeito que realiza a história e nela se realiza [...]” (CIAVATTA, 

2009, p. 25). 

Ao exibirmos a imagem do Museu Histórico da Serra, as crianças/adolescentes 

reafirmaram não conhecer o local, assim como a professora Janisse, que disse 

nunca ter estado ali. Apenas a professora Penha disse já tê-lo visitado, em momento 

formativo com o Grupo de Pesquisa Imagens, Tecnologias e Infâncias (Ufes), do 

qual a autora deste artigo faz parte.  

Quando as imagens da Casa do Congo foram apresentadas, algun(ma)s aluno(a)s 

afirmaram saber de sua existência, mas nenhum(a) havia estado ali. Por sua vez, 

quando foram exibidas as imagens das casacas de congo, dos tambores e 

estandartes, algun(ma)s demonstraram conhecer esses instrumentos. Porém, o 

estandarte foi elemento novo para a turma. A professora Penha, percebendo a 

curiosidade sobre o assunto, mediou o momento, narrando uma das histórias 

guardadas em sua memória a respeito da casaca de congo. 



 

 
VAGO-SOARES, Maria Angélica. Imagens e memórias: narrativas em uma perspectiva formativa docente, 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.2354-2365. 

2361 

 
Figura 1 – Representação da casaca de congo desenhada na lousa pela professora Penha. 

Fotografia: autora da pesquisa. 

 

Vocês sabem a história da cabeça? [falando do formato das casacas 
de congo]. Os escravos eram muito maltratados pelos „sinhozinhos‟ e 
como não podiam fazer nada para se defender [...], eles criaram no 
instrumento uma cabeça com pescoço grande, para representar o 
„sinhozinho‟ que os maltratava, e à noite, quando cantavam, tocavam 
e dançavam nas senzalas, apertavam o pescoço dos „sinhozinhos‟ 
[...], como forma de extravasar suas dores. 

Manifestando apreço em relação à arte e à cultura serranas, a professora produziu 

na lousa uma narrativa imagética de uma casaca de congo (Figura 1), como suporte 

à sua narrativa oral. Com fala empolgada e cheia de gestos, demonstrou experiência 

com os elementos culturais da cidade, mostrando-se parte da história, experienciada 

em muitos momentos de sua vida. 

Em sua narrativa, a professora ressaltou a importância do estandarte, destacando 

que ele é utilizado nas apresentações das bandas de congo do município, sendo 

composto por desenhos e elementos escritos, como marca de suas identidades. 

Explicou ainda que o nome da banda nele grafado, geralmente, é de um santo de 

devoção. É fato que, “[...] a experiência que passa de boca em boca é a fonte a que 

recorreram todos os narradores. E, entre as narrativas escritas, as melhores são as 
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que menos se distinguem das histórias orais contadas pelos inúmeros narradores 

anônimos [...]” (BENJAMIN, 2012, p. 214). 

Interessante destacar que a professora Penha fez conexões para que as crianças 

entendessem sua narrativa oral, articulando a casaca de congo e o reco-reco, o 

estandarte e o carnaval brasileiro. Ela lembrou ao(à)s aluno(a)s que as escolas de 

samba trazem em seus desfiles a porta-bandeira, responsável por carregar a 

bandeira que as representam.  

Ainda, relacionou os artefatos artístico-culturais a experiências atuais, o que nos faz 

lembrar Schütz-Foerste (2004, p. 52), quando afirma que “[...] o processo criador põe 

o homem em diálogo com sua condição de ser social”. A professora também 

mencionou que há muitas pessoas idosas que comandam as bandas de congo, que 

vão tocando e cantando com suas famílias, e que há crianças bem pequenas, jovens 

e adultos que participam dessas apresentações.  

Com as conexões presentes na contação de história lúdica e performática 

apresentada pela professora Penha, ficou perceptível que as crianças/adolescentes 

entenderam melhor a utilização do instrumento e sua inserção na manifestação 

cultural. Benjamin (2012, p. 239) argumenta que 

[...] a narração, em seu aspecto sensível, não é de modo algum o 
produto exclusivo da voz. Na verdadeira narração, a mão intervém 
decisivamente, com seus gestos, aprendidos na experiência do 
trabalho, que sustentam de cem maneiras o fluxo do que é dito [...]. 

Narrar, então, vai além da linguagem do falar, está no cantar, no gestualizar, no 

desenhar, no esculpir... Faz-se nas trocas, ocorram elas entre o próprio fazer e o 

produtor, estendendo-se a outros sujeitos, no caso de prática coletiva, pois mesmo 

sem perceber as trocas acontecem, sendo evidenciadas no momento de sua 

produção ou, posteriormente, quando são lembradas. Diante disso, lembramos que 

Frade (2010) sublinha o quanto é importante trafegar no território da arte entre vários 

caminhos, para que a mediação aconteça de forma eficaz e viabilize olhares mais 

penetrantes e fazeres mais conscientes. 

As marcas de um tempo e as influências de seus (com)textos se presentificam em 

suas narrativas, pois elas se produzem a partir de suas experiências, imbricadas às 
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dos outros, já que a matriz das memórias e intercâmbios aponta para as trocas entre 

os sujeitos, cuja importância na sua formação também é reafirmada por Brandão 

(2003). Nossa formação, desse modo, se dá em constantes trocas de narrativas, 

que se tornam vivas para um determinado grupo, a partir dessas interações. Com 

base nesse arcabouço, elaboramos narrativas que se constituem sempre novas, 

repletas de outros dados com os quais já estabelecemos relação. 

Assim, a professora compartilhou memórias e as articulou com seu cotidiano e o dos 

estudantes, podendo, a partir dessa lembrança, refletir sobre a realidade em que 

atua. Esse fato amplia as possibilidades para o ensino da Arte, de modo que a arte 

produzida pelos artistas passa a não mais ser o único arcabouço mediador das 

reflexões e práticas, tendo em vista o campo vasto de culturas e artes peculiares 

que há entre os povos.  

Considerações 
As narrativas remetem à necessidade de buscarmos a ampliação dos espaços de 

interlocução e de parcerias entre a escola e espaços expositivos, parques e 

instituições que possam ampliar repertórios imagéticos dos sujeitos para além dos 

materiais didáticos com conteúdos aligeirados e estandardizados.  

Brandão (2012, p. 93) adverte que, “[...] no processo de luta pela transformação 

popular, social, [o povo] precisa elaborar o seu próprio saber [...]”. Por outro lado, a 

autonomia do professor depende em grande parte das discussões que lhe são 

oportunizadas e da leitura de mundo que desenvolve.  

O processo de análise da mediação realizado pela professora em roda de conversa 

com crianças de 6º ano evidencia a emergência de práticas docentes baseadas nas 

narrativas e trocas simbólicas entre os sujeitos e se apresenta como possibilidade 

para o cultivo das imagens e memórias dos sujeitos e seus lugares, o que pode ser 

uma via para a promoção do respeito à diversidade.  

Por essa razão, é premente pensarmos alternativas para ampliar esse movimento e 

que nos direcionem a rever as práticas pedagógicas que constituem as formas de 

saber e fazer no cotidiano, entendendo o coletivo que o constitui, tendo em vista que 

todos “[...] sentimos e pensamos, imaginamos e devaneamos, saltamos fronteiras 

[...]” (BRANDÃO, 2003, p. 61). 
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O fato é que na profissão docente muitos problemas se apresentam 

recorrentemente, como a falta de políticas de formação e a falta de planos de 

carreira para valorização dos profissionais da educação. Contudo, é evidente que o 

professor de Arte é mediador fundamental nesses movimentos artísticos e culturais. 

Os conteúdos escolares, embora definidos por parâmetros nacionais, necessitam 

articular-se como as práticas locais e o professor precisa conscientizar-se de que 

não apenas pode, mas deve atuar nesse sentido. 
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