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RESUMO 
O presente trabalho utiliza como substância as memórias (Bosi, 1994) de estudantes de Pedagogia, na 
disciplina de Fundamentos e Metodologias da Arte, para a construção de duas narrativas que trazem as 
Artes Visuais como tema. O processo de (auto)biografia traz o contar histórias de vida como proposta de 
formação (Josso, 2004 e 2007) e como meio de compreender a aproximação dessas estudantes com o 
ensino das Artes Visuais (Duarte, 1998). Entende-se que essas professoras tratam da Arte em suas aulas 
através de projetos ou ações interdisciplinares e ao pensar seu repertório estético e suas memórias 
artísticas, desperta-as para a importância de sua autonomia ao adentrar no campo da Arte. O resultado é 
contado por duas personagens fictícias, essa forma de registro provoca o leitor a costurar suas próprias 
memórias e significados com as narrativas, na procura pelo entendimento das marcas deixadas pelo 
ensino das Artes Visuais. 
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RESUMEN  
El presente trabajo utiliza como sustancia las memorias (Bosi, 1994) de estudiantes de 
Pedagogía, en la disciplina de Fundamentos y Metodologías del Arte, para la construcción de dos 
narrativas que traen las Artes Visuales como tema. El proceso de auto-biografía trae el contar 
historias de vida como propuesta de formación (Josso, 2004 y 2007) y como medio de 
comprender la aproximación de esos estudiantes con la enseñanza de las Artes Visuales (Duarte, 
1998). Se entiende que estas profesoras tratan del Arte en sus clases a través de proyectos o 
acciones interdisciplinares y al pensar su repertorio estético y sus memorias artísticas, las 
despierta para la importancia de su autonomía al adentrarse en el campo del Arte. El resultado es 
contado por dos personajes ficticios, esa forma de registro provoca al lector a coser sus propias 
memorias y significados con las narrativas, en la búsqueda por el entendimiento de las marcas 
dejadas por la enseñanza de las Artes Visuales. 
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Introdução 

O artigo apresenta dois relatos de memórias com o ensino de Artes Visuais de estudantes 

do quarto período do curso de Pedagogia do Instituto Federal Catarinense - Campus 

Camboriú. Essas narrativas são costuras dos registros das estudantes e são 

apresentadas por duas personagens: Adélia e Cora. 

A metodologia empregada foi a investigação (auto)biográfica, de abordagem qualitativa 

com foco na análise e compreensão das percepções pessoais, fundamentada na 

pesquisa de  Josso (2004 e 2007).  

As pesquisas (auto)biográficas demonstram a valorização da história de vida e suas 

percepções para a formação e desenvolvimento profissional docente. Neste sentido a 

contribuição desta metodologia serve para aprofundar a reflexão acerca do sentido e das 

possibilidades práticas da inclusão das Artes Visuais em projetos e atividades 

interdisciplinares. Os atores, participantes deste estudo, escrevem sobre suas memórias 

com Artes Visuais e o leitor no encontro com as narrativas dos personagens reflete sobre 

as marcas deixadas pela Arte e de que forma suas experienciações influenciam sua 

concepção de Arte: 

O trabalho de pesquisa a partir da narração das histórias de vida ou, 
melhor dizendo, de histórias centradas na formação, efetuado na 
perspectiva de evidenciar e questionar as heranças, a continuidade e a 
ruptura, os projetos de vida, os múltiplos recursos ligados às aquisições de 
experiências, etc., esse trabalho de reflexão a partir da narrativa da 
formação de si (pensando, sensibilizando-se, imaginando, emocionando-
se, apreciando, amando) permite estabelecer a medida das mutações 
sociais e culturais nas vidas singulares e relacioná-las com a evolução dos 
contextos de vida profissional e social (JOSSO, 2007, p. 414). 

Os pedagogos tem o desafio de inserir as crianças na linguagem das Artes Visuais, de 

ampliar o repertório artístico, de envolver a Arte, desenvolver o potencial criativo e a 

inclusão da Arte no processo de ensino e aprendizado nos anos iniciais e na educação 

infantil. Por isso se faz importante compreender como os estudantes de pedagogia 

pensam essas questões? De que forma as Artes Visuais foram significativas para seu 

aprendizado? Por meio de suas vivências com a Arte é que os estudantes podem 

compreender importância da Arte na Educação Básica. Para fundamentar essas 

discussões Duarte JR. (1998) trata de questões sobre Arte e estética. 



 

 
ARMAS, Eliane Dutra de; BAZZO, Andréia Regina. Memórias da Arte: Experienciações de Estudantes de Pedagogia com 
as 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.931-944. 

933 

A realidade no Brasil mostra que ainda não existem professores especialistas em Arte 

trabalhando na educação infantil e nas séries iniciais em todos os municípios, sendo 

assim, esta área é incumbência dos pedagogos, o que leva a necessidade de pensarmos 

sobre a formação profissional e perfil dos educadores que atuam como mediadores no 

desenvolvimento das crianças no ensino das Artes Visuais. 

A Arte nos cursos de pedagogia é fundamental para a autonomia desses futuros 

professores. Não para substituir os professores de Arte, mas como oportunidade de se 

conhecer, através desses professores, os potenciais das Artes Visuais como contribuição 

na leitura de mundo, fomentando as experiências estéticas com a imagem na formação 

humana. 

A história de vida como possibilidade de formação docente 

Christine Josso (2004) propõe uma formação com adultos que trabalhe a valorização das 

experiências vivenciadas pelo sujeito como possibilidade de gerar conhecimento por meio 

de narrativas das histórias de vida: 

Formar-se é integrar numa prática o saber-fazer e os conhecimentos 
adquiridos e vivenciados, nessa experiência formadora a aprendizagem 
articula por meio das narrativas o “saber-fazer e conhecimentos, 
funcionalidade e significação, técnicas e valores num espaço-tempo que 
oferece a cada um a oportunidade de uma presença para si e para a 
situação por meio da mobilização de uma pluralidade de registros” (Josso, 
2004, p. 39). 

Na (auto)biografia, recortes de nossas vivências, partem de um tema e recuperam 

momentos que levam a reflexão desses relatos para aprofundar o conhecimento e 

contribuir para trazer a tona memórias, narrativas e sistematização das descobertas. 

As pesquisas (auto)biográficas demonstram a valorização da história de vida e suas 

percepções para a formação e desenvolvimento profissional de professoras que irão 

trabalhar com as Artes Visuais. Neste relato, a contribuição desta metodologia serve para 

aprofundar a reflexão acerca do sentido e das possibilidades práticas da inclusão das 

Artes Visuais em projetos e atividades interdisciplinares de pedagogos. Os participantes 

deste estudo escrevem sobre suas memórias com a Arte, sobre suas práticas e seu 

repertório: 
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O trabalho de pesquisa a partir da narração das histórias de vida ou, 
melhor dizendo, de histórias centradas na formação, efetuado na 
perspectiva de evidenciar e questionar as heranças, a continuidade e a 
ruptura, os projetos de vida, os múltiplos recursos ligados às aquisições de 
experiências, etc., esse trabalho de reflexão a partir da narrativa da 
formação de si (pensando, sensibilizando-se, imaginando, emocionando-
se, apreciando, amando) permite estabelecer a medida das mutações 
sociais e culturais nas vidas singulares e relacioná-las com a evolução dos 
contextos de vida profissional e social (JOSSO, 2007, p. 414). 

A escrita de memórias de sua história está no centro de um processo formativo. Ao sentir-

se seguro de seus passos e consciente da influência de suas vivências na construção de 

sua identidade, torna-se capaz de fazer escolhas, de seguir sua trajetória ligando-se ao 

mundo que esteve inserido e ampliando suas possibilidades para ir atrás do que pode 

criar como futuro ao imaginar tudo o que passou e que compartilhou através de suas 

histórias com outros. Nestas narrativas das experienciações com as Artes Visuais “as 

histórias de vida, no verdadeiro sentido do termo, abarcam a globalidade da vida em 

todos os seus aspectos, em todas as suas dimensões passadas, presentes e futuras e na 

sua dimensão própria” (Josso, 2004, p. 31). 

Ao falar sobre Arte com as pedagogas afirmamos a importância da Arte no processo de 

sua formação e de seus alunos. Fortalecemos a idéia da imagem e da cultura visual como 

ponto relevante para a educação cidadã. Propor possibilidades de criar um olhar crítico 

diante da diversidade de imagens é tratar a Arte como forma de reflexão sobre o mundo.  

O contato com o grupo pesquisado foi na disciplina de Fundamentos e Metodologias do 

Ensino da Arte. Os encontros com esse grupo se realizaram aos sábados, período 

matutino e vespertino, durante três meses. Esses encontros eram iniciados com um café 

e recheados com o almoço. Nestas experiências de sala de aula com as estudantes de 

pedagogia, eram lidos poemas, assistido vídeos e relatados exemplos de ações com e 

sobre a Arte, promovendo as lembranças sobre suas aulas de Arte. Desta convivência, 

surgiram laços de afeto e de confiança integrando docentes e discentes nas relações de 

formação. 

Neste trabalho optamos por tratar os dados sistematizados pelas estudantes por meio de 

uma escrita literária. Os relatos foram costurados e misturados tomando a forma de 

personagens com diferentes memórias advindas de seu contato com as Artes Visuais. 
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Esse processo envolveu a memória, a vivência e o pensar sobre a prática com a Arte. 

Nesta proposição, mais do que o passado, as histórias de vida pensam o futuro. 

Memórias e Experienciações 

O estudo parte da narrativa de memórias com as Artes Visuais, de estudantes de 

Pedagogia na disciplina de Fundamentos e Metodologias do Ensino da Arte, 

sistematizada na escrita como substância da pesquisa. 

O que lembramos e o que inventamos quando narramos uma história? Podemos 

transformar uma ficção em uma de nossas memórias inventadas? De que forma podemos 

usar as memórias escritas pelas estudantes de pedagogia para entender a importância 

das Artes Visuais na escola como referência para a construção de registros sobre o que é 

a Arte? 

Nossas narrativas são as memórias que foram colhidas e coloridas pelas estudantes do 

curso de Pedagogia, com detalhes talvez inventados e que aqui irão materializar-se em 

duas personagens-narradoras. Chamaremos de Adélia em referência a Adélia Prado, 

poeta que costurou nossas sensibilizações sobre Arte, memória e falar de si durante 

nossos encontros. A outra personagem será Cora, que apesar de achar que não tem 

memórias sobre sua vivência com a Arte, relembra com melancolia suas aulas de 

Educação Artística. Cora em referência a Cora Coralina, que na simplicidade fez sua 

poesia sem pensar em obstáculos, por entendê-la como essencial. 

Nossas duas personagens irão narrar memórias sobre as Artes Visuais na escola, na 

família e em seu cotidiano. Destas histórias, os leitores irão tecer suas costuras entre os 

sujeitos que relatam e nosso objeto de estudo, as histórias do ensino das Artes Visuais no 

Brasil. A leitura das memórias de nossas personagens confundem-se com as nossas 

próprias memórias. 

Sobre a ficção e a criação de memórias, “a veracidade do narrador não nos preocupou: 

com certeza seus erros e lapsos são menos graves em suas consequências que as 

omissões da história oficial, nosso interesse está no que foi lembrado” (Bosi, 1994, p. 37), 

o que foi inesquecível para essas estudantes em seu contato com as Artes Visuais. 
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Nessas narrações encontramos memórias cheias de inspirações e memórias de técnicas, 

reproduções e biografias.  

Quando lemos os relatos pensamos nas motivações para escolhermos a Arte enquanto 

trabalho. Como a experienciação com a Arte a tornou essencial em nossas vidas pessoais 

e profissionais? Ao refletirmos sobre isso com estudantes de pedagogia abrimos 

caminhos para que elas entendam a importância de fomentar um ensino que insira a Arte 

em projetos e ações interdisciplinares. 

Relembrando o tempo de escola contamos um pouco de nossa vida, fatos marcantes 

dividem nossa história em períodos: 

O primeiro dia de aula, a perda de uma pessoa amada, a formatura, o 
começo da vida profissional, o casamento dividem nossa história em 
períodos. Nem sempre conseguimos fixar tais divisões na data de um 
tempo exterior. Quando as marés de nossa memória ja roeram as vigas, o 
fato deriva ao sabor das correntezas. No entanto, sofremos no dia-a-dia a 
inexorável divisão que nos constrange a deixar a casa pelo trabalho, a 
juventude pela maturidade e nos rouba do convívio mais caro. É a força do 
tempo social marcado por pontos de orientação que transcendem nossa 
vontade e nos fazem ceder à convenção (BOSI, 1994, p. 417).   

O tempo de aluna para o tempo de ser professora, ao lembrarmos de nossas 

experienciações com a Arte procuramos entender o que a torna essencial e na busca pelo 

entendimento, por vezes tão subjetivo, repensamos como foi nossa fruição com a Arte. 

Inúmeras vezes, em nosso tempo de escola nos falta tempo para darmos voz as nossas 

memórias. Em nossa pesquisa procurou-se dar tempo para as poesias, os textos, as 

narrativas e as histórias. Tempo para a sistematização, por meio da escrita, dando 

materialidade aos relatos feitos durante nossos encontros. A intenção com esse 

procedimento foi possibilitar o acesso e os registros às memórias das estudantes com a 

Arte e com o ensino vivenciado por meio dela. 

A trajetória desses atores é refeita e repensada para compreender sua relação com a 

Arte, que de alguma forma atuará na construção de sua identidade docente. 

Incluir a memória no processo de formação é entrelaçar fragmentos de tempos vividos, 

recordados, esquecidos ou ocultados. Narrar sobre memórias com as Artes Visuais é 

ligar-se de forma afetiva a momentos vivenciados e “aquilo que esquecemos se deve, 
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muitas vezes, ao nosso desencontro no interior de um grupo, ou seja, quando não nos 

sentimos parte ou inteiramente presente no coletivo ou quando estamos menos 

interessados em algo acontecido” (FREITAG, 2009, p. 109). Quando nossas estudantes 

de Pedagogia relatam não ter lembranças, revelam que tal vivência não era importante ou 

não tinham interesse durante as aulas de Arte. Mas suas memórias, ainda que 

aparentemente não significativas para elas, são importantes em sua construção docente, 

possibilitando o entendimento que a experienciação com a Arte é um dos caminhos para 

novos olhares, para possibilidades de ações com a Arte em suas aulas. Nestas histórias 

evocadas, descobrimos passagens importantes para a formação docente, desafios, 

consquistas e surpresas diante do cenário artístico e estético de nossos sujeitos, dando 

significado para as práticas com Arte destas professoras. “Quando a sociedade esvazia 

seu tempo de experiências significativas, empurrando-o para a margem, a lembrança de 

tempos melhores se converte num sucedâneo da vida. E a vida atual só parece significar 

se ela recolher de outra época o alento” (BOSI, 1994, p. 39).  

Arte e Pedagogia 

Nosso relato não pretende justificar que as Artes Visuais sejam especialmente 

trabalhadas pela pedagoga na Educação Infantil e nas Séries Iniciais. Neste caminho, a 

formação e atuação de um professor específico enriquece e qualifica a área. Mas 

entendemos que a professora pedagoga deve ter autonomia e confiança para inserir as 

Artes Visuais em seus projetos e práticas interdisciplinares. Desta forma, a disciplina de 

Fundamentos e Metodologias do Ensino da Arte, no curso de Pedagogia, tem como 

princípio a inserção da Arte na perspectiva de formação artística e a preparação dos 

futuros professores para o seu ensino e aprendizagem. 

Dentro das matrizes curriculares da Pedagogia a Arte é um desafio, tendo que abranger 

todas as linguagens diante de uma carga horária em geral de 90 horas. As Diretrizes 

Curriculares Nacionais, instituídas pela Resolução do Conselho Nacional de Educação 

(CNE/CP) n.1, de 15 de maio de 2006, institui a obrigatoriedade da formação de 

pedagogos para o ensino da Arte na educação infantil e nos anos iniciais. No Art. 5º o 

egresso deverá estar habilitado para ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, 

História, Geografia, Artes, Educação Física, de forma interdisciplinar (CONSELHO 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2006, p. 1). 



 

 
ARMAS, Eliane Dutra de; BAZZO, Andréia Regina. Memórias da Arte: Experienciações de Estudantes de Pedagogia com 
as 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.931-944. 

938 

A disciplina, nos cursos de Pedagogia, que apresenta a reflexão sobre o ensino da Arte, 

tem como uma de suas proposições, o fortalecimento da formação pedagógica e estética 

dos pedagogos: 

Mas seria a criação de uma disciplina voltada para o ensino de Arte o 
caminho mais adequado para a superação de mais esse desafio posto aos 
cursos de Pedagogia? Uma vez que a LDB em vigor torna o ensino de Arte 
componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica 
e as DCN apontam para a necessidade de o egresso da Pedagogia estar 
apto ao ensino de artes, seriam os pedagogos os responsáveis pelo 
atendimento dessa demanda? Diante das disputas históricas entre os 
modelos dos conteúdos cultural-cognitivos e do pedagógico-didático, qual 
seria a perspectiva de formação em Arte que os cursos de Pedagogia vêm 
adotando? Observada a luta histórica das licenciaturas em arte para o fim 
da formação polivalente e afirmação das linguagens, o ensino de Arte nas 
escolas deveria se dar de forma polivalente ou em linguagens 
especializadas? Como pedagogos e licenciados em artes definirão seus 
espaços de atuação no cotidiano escolar? (ARAÚJO, 2015, p. 52) 

Diante de tais questões, pensar a função das Artes Visuais no currículo do curso de 

Pedagogia envolve a reflexão das possibilidades da Arte como propulsora de projetos em 

áreas interdisciplinares, ao mesmo tempo que é ministrada, enquanto disciplina, por um 

especialista na área da Arte.  

Pensar sobre como emancipar e dar autonomia a essas professoras foi um dos pontos de 

partida para propor essa metodologia de relembrar a própria experiência com a Arte como 

caminho para reflexão sobre sua prática e as possibilidades de trabalho com as Artes 

Visuais em uma educação emancipadora, coerente, harmoniosa entre o sentir, o pensar e 

o fazer. Nas vivências com a Arte, os sentimentos são caminhos para o conhecimento e 

descobre-se, além da decodificação de significados da linguagem e a expressão de 

sentimentos (DUARTE JR., 1998). 

A Arte na Pedagogia não deve margear o ensino. A intenção é tornar a Arte fundamental 

no caminho deste professor para que tenha segurança de ir “rio adentro” ao mediar 

propostas que tragam as Artes Visuais para o cenário do aluno. 

Para ir adentro é necessário repertório, é necessária a experienciação com a Arte. 

Conhecer e procurar o que pode ser artístico, cultural e estético para sua prática. A 

pesquisa de registros desses professores serve de alerta para quais são seus referenciais 
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e quanto falta para se ter um repertório satisfatório para dar autonomia de escolhas 

dentro das temáticas trabalhadas. Falar sobre Arte é compartilhar vivências e repertórios. 

As formações em Artes Visuais desses pedagogos devem dar o entendimento da Arte 

como possibilidade do sensível na educação, de um caminho de reflexão e criação. O 

diálogo entre a educação e a Arte: 

[...] possui uma dimensão estética: levar o educando a criar os sentidos e 
valores que fundamentem sua ação no seu ambiente cultural, de modo que 
haja coerência, harmonia, entre o sentir, o pensar e o fazer. Caso 
contrário, estamos frente à tendência “esquizóide” de nossos tempos: a 
dicotomia entre o falar e o fazer, entre o pensar e o agir, entre o sentir e o 
atuar. (DUARTE JR., 1998, p. 18, grifo do autor).  

Nossa intenção, ao propor o olhar sobre as questões da Arte nos cursos de Pedagogia, é 

impulsionar a autonomia nas práticas desses professores que tratam da Arte em suas 

aulas, por meio da reflexão sobre suas memórias, sua formação e sua prática. 

Adélia Prado – Para o Zé: O que a memória ama fica eterno. Te amo com a memória, 

imperecível. 

Eu te amo, homem, hoje como toda vida quis e não sabia, eu que já amava 
de extremoso amor o peixe, a mala velha, o papel de seda e os riscos de 
bordado, onde tem o desenho cômico de um peixe — os lábios carnudos 
como os de uma negra. 

Divago, quando o que quero é só dizer te amo. 

Teço as curvas, as mistas e as quebradas, industriosa como abelha, 
alegrinha como florinha amarela, desejando as finuras, violoncelo, violino, 
menestrel e fazendo o que sei, o ouvido no teu peito pra escutar o que 
bate. Eu te amo, homem, amo o teu coração, o que é, a carne de que é 
feito, amo sua matéria, fauna e flora, seu poder de perecer, as aparas de 
tuas unhas perdidas nas casas que habitamos, os fios de tua barba. 

Esmero. Pego tua mão, me afasto, viajo pra ter saudade, me calo, falo em 
latim pra requintar meu gosto: 

"Dize-me, ó amado da minha alma, onde apascentas o teu gado, onde 
repousas ao meio-dia, para que eu não ande vagueando atrás dos 
rebanhos de teus companheiros". 

Aprendo. Te aprendo, homem. O que a memória ama fica eterno. Te amo 
com a memória, imperecível [...] 

Prado, 1976, p. 113 
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São memórias juntadas, são relatos que se misturam. Vou contar minha história com a 

Arte e talvez você se ache em algumas delas. 

As aulas de artes, apesar de terem sido muito rápidas, foram de extrema importância para 

minha formação. Pude ver a Arte com outros olhos, observando o quanto ela é importante 

para a formação do ser humano, desde a infância. 

Quando relembro das aulas de artes que tive na escola, são resgatadas memórias das 

minhas pinturas em telas, do caderno de desenhos que usava, dos brinquedos feitos 

matérias recicláveis. Além de gostar muito dessas práticas, diferente de outras aulas em 

que meus colegas sempre se destacavam mais que eu, a Arte conseguia recuperar minha 

autoestima, me libertava, me permitia expressar minhas emoções, interagir mais com 

meus colegas que até elogiavam meus desenhos, as aulas de artes me faziam feliz. 

A Arte tem uma grande importância em nossas vidas ela pode nos proporcionar muitas 

coisas, podem expressar nossas emoções, aproximar nossos colegas e professores, traz 

culturas diferentes e jogos que vão muito além da nossa imaginação. Podemos explorar a 

Arte nas paisagens, no ambiente em que vivemos, ela contribui para nos transformar, a 

Arte vai muito além de pinturas em tela. Ela tem como objetivo ensinar o saber e trazer o 

aluno para um mundo de mudanças 

Tive a vivência com a Arte em casa, com meus pais, que pintavam, tocavam instrumentos 

e nos deixavam fazer por prazer e não por obrigação, a Arte é algo natural no meu 

convívio familiar, todos temos uma ligação muito forte com ela e com as sensações que 

ela proporciona. 

Em busca de memórias, me acompanham sentimentos bons, pois a Arte faz parte da 

minha história. Durante os anos de escolarização pude desfrutar de propostas de ensino 

que me cativaram cada vez mais pela arte. A professora foi a mesma durante todo o 

ensino fundamental II, até o ensino médio, por isso, eu já estava acostumada com seus 

métodos de ensinos. Sempre se iniciava um novo período da Arte, a professora 

preparava uma aula teórica, enchendo o quadro negro com tantas palavras...eu como 

sempre ansiosa para que a professora expusesse logo as imagens sobre o que havíamos 

estudado. Sem espera, os riscos começavam a enfeitar meu papel. Certa vez, 
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aprendemos a realizar a técnica da ―xilogravura‖, esta sim, foi sem dúvida, a que mais me 

proporcionou liberdade e criatividade.  

Lembro-me da época em que a aprendizagem consistia em técnicas e habilidades 

manuais, onde o trabalho bem valorizado ocorria quando se atingia a perfeição das obras 

dos artistas nomeados. Também recordo de um período em que o professor de artes já 

não tinha como foco o resultado, mas sim, a nossa experiência. Nessa época, lembro-me 

de realizar vários desenhos e utilizar vários materiais. 

Além dessas experiências vivenciadas, recordo-me de realizar na disciplina de educação 

artística- assim chamada na época – trabalhos com as cores primárias, secundárias e 

neutras. Desenhos a partir de linha, figuras geométricas, desenhos abstratos, de 

perspectiva, com sombras, margem decorada, dobraduras, releituras de obras e 

pontilhismo. No ensino fundamental II lembro que uma das professoras desta disciplina 

passava no quadro as tendências artísticas, trazendo brevemente o contexto histórico, 

apresentava o principal artista deste movimento, escrevia sobre sua biografia e nos 

mostrava a principal obra, solicitando que a desenhássemos. Nessa época, não 

usávamos caderno de desenho, era um caderno com linhas como as outras disciplinas.  

Das obras que desenhamos, lembro-me do quadro: o quarto de Van Gogh em Aires e a 

obra: O grito, de Edvard Munch. Contudo, quando realizei o ensino médio tive outras 

vivências, dentre elas: a construção de maquetes, gravação de curta metragem, trabalhos 

em vídeos e apresentação de seminários. 

Lembro-me de desenhar, pintar, cantar e dançar durante todo o período que permanecia 

na escola, foram nessas atividades que lembro que comecei a ler e escrever. Ao 

ingressar no ensino fundamental, nos anos iniciais, as atividades de Arte se centraram na 

disciplina de Arte, embora ainda realizássemos desenhos, cartazes e teatro em outras 

disciplinas, nas aulas de Arte propriamente, lembro de termos um grande espaço para as 

atividades: uma oficina em que fazíamos máscaras de papel machê, artesanatos com 

diferentes materiais, marcenaria com confecção livre de objetos, pinturas, apresentação 

de diversos pintores e um grande espaço aberto, com árvores ao redor, em que 

sentávamos em roda, fazíamos brincadeiras coletivas, cantávamos e dançávamos. Essa 

lembrança ainda me provoca memórias sinestésicas e muito felizes. 



 

 
ARMAS, Eliane Dutra de; BAZZO, Andréia Regina. Memórias da Arte: Experienciações de Estudantes de Pedagogia com 
as 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.931-944. 

942 

Cora Coralina: Carta para a Velha Casa da Ponte 

Nós temos dentro de nós um porãozinho. 
Ele abre e fecha automaticamente.  
E as coisas caíram dentro de meu porão.  
E o porão se fechou.  
E ficou fechado durante quarenta e cinco anos.  
O tempo todo que eu estive fora da minha cidade. 
 E eu senti a necessidade de abrir esse porão voltando. 
 Lá não.  
Tinha que voltar para abrir o porão.  
Aqui é que o meu porão tinha que ser aberto soltando as coisas de dentro.  
Soltando o passado de dentro.  
 
Entrevista de Cora Coralina na Casa Velha da Ponte, l985 
 

A importância do cotidiano está nas experiências vividas diariamente com a Arte, a 

vivência contribui para ver um mundo de forma diferente, criativa e que pode transformar. 

Mas não me recordo de aulas diferentes na disciplina de Artes, algumas vezes houveram 

ensaios de dança, música, cores primárias e secundárias, desenho livree muita matéria 

no quadro, as aulas não eram dinâmicas.  

 

Tenho lembranças de algumas técnicas: desenho livre, desenhos temáticos, desenhos 

copiados, desenhos de perspectiva, pontilhismo e desenhos de mosaico. Escultura em 

pedra sabão, e atividades de teatro. Pintura esponjada, pintura com lã de aço, pintura 

com lápis de cor ou tinta e pintura em tela. 

Quando me remeto às aulas de Artes tenho poucas memórias. Me lembro que era voltada 

à pintura e os desenhos, a professora entregava folhas em branco para que nós 

desenhássemos e pintássemos. Lembro que certa vez fiquei em recuperação na 

disciplina. 

O que me recordo do meu tempo de escola? Primeiramente, era que o nome da 

disciplina, que na minha época se dizia matéria, se chamava de Educação Artística. Não 

consigo me lembrar de muita coisa, mas lembro que usávamos bastante o compasso e 

copiávamos muitos desenhos que eram direcionados pelo professor no quadro.  

Acredito que tenham sidas aplicadas outras atividades que não ficaram registradas em 

minha memória, seja por não fazerem sentido naquele momento, ou por não serem 

significativas em minha vivência. Muitos colegas relatam momentos interessantes, 
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significantes durante sua trajetória escolar no ensino da Arte. Fiquei imaginando como 

devem ter acontecido, é muito triste não conseguir resgatar boas memórias em certas 

disciplinas do processo de escolarização. 

O meu ensino de artes foi baseado em cópias, fazíamos releituras de quadros de artistas, 

conhecíamos quem eram esses artistas e uma importância para a história, porém nunca 

íamos a fundo nesse conhecimento, porque o tempo era pouco, o conteúdo deveria ser 

trabalhado e deveríamos pintar o mais parecido possível com o artista, por que aquele era 

o padrão de belo. 

Não há nada de significativo que tenha deixado uma boa lembrança, deve ser por isso 

que lembro vagamente de algumas atividades apenas. 

Relembro mais o trauma que a disciplina de desenho geométrico causou com suas 

propostas de achar o epicentro, depois baricentro, então, o ortocentro, o circuncentro, a 

mediatriz e aquilo não acabava nunca. Será que é isso a Arte? 

Considerações Finais 

Refletir sobre a Arte aqui, é pensar sobre sua falta caso não se tivesse, em algum 

momento, se experienciado Arte. Esse contato pode ser em diferentes espaços, mas na 

escola a experiência pode acontecer na infância e com ela a descoberta da necessidade 

essencial da Arte na formação integral dos sujeitos, portanto não se pode deixá-la de 

lado. Lembro de entrar em um quarto todo branco, cama, objetos, mala e um som que 

remetia a uma viagem, essa é uma memória de Arte que não esqueço, deste tempo-

espaço em diante sempre quis mais, vivenciar mais, produzir, falar sobre a Arte. Essa 

experiência do encontro e da fruição é a procura da Arte como disciplina, sem ser 

disciplinadora e mantendo a transgressão que é intrínseca da área.  

Falar e rememorar sobre Arte é pensar em nossos encontros com ela, nossas emoções 

com o teatro, com o desenho, com a música. É pensar sobre a possibilidade de ampliar 

nosso repertório, de tentar os caminhos que se tornaram inesquecíveis para dar 

significado e eternidade à fruição artística. 

 



 

 
ARMAS, Eliane Dutra de; BAZZO, Andréia Regina. Memórias da Arte: Experienciações de Estudantes de Pedagogia com 
as 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.931-944. 

944 

Referências Bibliográficas 
ARAÚJO, Anna Rita Ferreira de. OS CURSOS DE PEDAGOGIA E O ENSINO DA ARTE: 
ASPECTOS LEGAIS E HISTÓRICOS. Trama Interdisciplinar, São Paulo, v. 6, n. 2, p.37-58, maio 
2015. Disponível em: 
http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/tint/article/viewFile/8340/5397>. Acesso em: 01 maio 
2017.  
BOSI, Ecléa. Memória e sociedade: lembranças de velhos. 3a ed. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1994. 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Conselho Pleno. Resolução CNE/CP n. 1/2006, de 
15 de maio de 2006. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação 
em Pedagogia, licenciaturas. Brasília, 2006. 
DUARTE JR., João Francisco. Fundamentos estéticos da educação. 2. ed. Campinas: Papirus, 
1998. 
FREITAG, Vanessa. Memórias de infância: possibilidades e vivências no processo criativo 
docente. Comunicação e Educação, São Paulo, v. 1, n. 1, p.107-114, jan. 2009. Quadrimensal. 
Disponível em: <file:///C:/Users/andre/AppData/Local/Temp/43335-51739-1-SM-1>. Acesso em: 
04 jun. 2017. 
JOSSO, Marie-Christine. Experiências de vida e formação. São Paulo: Cortez, 2004.  
____________________. A transformação de si a partir da narração de histórias de vida. 
Educação PUCRS, v.30, n.3, p. 413-438, set-dez. 2007. 
PRADO, Adélia. Bagagem. Rio de Janeiro: Imago, 1976.  
 
 
 
Andréia Regina Bazzo 
Graduação em Artes Cênicas pela Universidade de São Paulo e mestrado em Educação pela 
Universidade do Vale do Itajaí. Atualmente é professora do Instituto Federal Catarinense – 
Campus Camboriú. Em suas pesquisa recentes dedica-se a área de educação, arte, narrativa e 
memória. 
 
Eliane Dutra de Armas 
Graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Pelotas e mestrado em Educação 
pela Universidade Federal de Pelotas. Atualmente é professora do Instituto Federal Catarinense – 
Campus Camboriú. Tem experiência na área de Educação e Comunicação, atuando 
principalmente nos seguintes temas: cultura, arte e educação. 

 
 

 


