
 

DAS MEDIAÇÕES PARA ESTE OLHAR, OU UMA TARDIA MAS NECESSÁRIA 
HOMENAGEM À PROFESSORA DE PORTUGUÊS 

 
DE LAS MEDICIONES PARA ESTA MIRADA, O UNA TARDÍA MAS NECESARIA 

HOMENAJE A LA PROFESORA DE PORTUGUÉS 
 

Denise Conceição Ferraz de Camargo/ UnB 
 
 
 
RESUMO 
Apresenta-se aqui o relato de experiência escolar baseada no desenvolvimento de uma 
proposta pedagógica “inventiva”. O ambiente de aprendizagem criado pela professora de 
Português da quinta à oitava séries do que, à época, se conhecia como ginásio, propiciou a 
mediação para meu olhar fotográfico, posteriormente. Proponho analisar as páginas dos 
cadernos  em que os exercícios de literatura e gramática eram acompanhados por 
acentuada atividade criadora. Estes documentos privados, de caráter (auto)biográfico, 
ressaltam aquele modo particular de trazer experiências artísticas, como o desenho, a 
colagem, a pintura para resultar em uma poética visual derivada de uma prática de ensino.      
 
PALAVRAS-CHAVE 
processos de criação; poéticas visuais; memória; (auto)biografia; experiência escolar. 
 
 
RESUMEN  
Se presenta aquí el relato de la experiencia escolar basada en el desarrollo de una 
propuesta pedagógica "inventiva". El ambiente de aprendizaje creado por la profesora de 
Portugués de la quinta a la octava serie de lo que, en la época, se conocía como gimnasia, 
propició la mediación para mi mirada fotográfica, posteriormente. Propongo analizar las 
páginas de los cuadernos en que los ejercicios de literatura y gramática seguian 
acompañados por una acentuada actividad creadora. Estos documentos privados, de 
carácter (auto) biográfico, resaltan aquel modo particular de traer experiencias artísticas, 
como el diseño, el collage, la pintura y resultar una poética visual desde la práctica de la 
enseñanza. 
 
PALAVRAS CLAVE  
procesos de creación; poéticas visuales; memoria; (auto) biografía; experiencia escolar. 
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Da “inventação” pedagógica 
O ponto de partida do relato de experiência que se segue é o encontro da professora 

de Português que tive, da quinta à oitava séries do ginásio, com a artista-

pesquisadora-docente na qual me tornei. Trata-se, ainda, de uma tardia porém 

necessária homenagem.  

Para além de pensar meu próprio lugar na atividade docente em cursos superiores 

(ministro aulas de fotografia desde meados da década de 1990), procuro aqui 

registrar como um método “inventivo” permitiu a produção de conhecimento artístico, 

no âmbito de um  componente  curricular não ligado diretamente às artes. Pensar 

esse percurso trata-se de uma necessidade que foi ganhando cada vez mais espaço 

quanto mais fui  me envolvendo com a docência, a pesquisa em arte e as 

investigações na área das poéticas artísticas e dos processos de criação 

fotográficos. 

Em se tratando desse campo que me é mais familiar, Salles (2006, p.36) afirma que 

“todos os registros deixados pelo artista são importantes, na medida em que podem 

oferecer informações significativas sobre o ato criador”. Em sua investigação sobre a 

crítica de processo, a partir do que denomina “documentos privados”, a autora 

considera que o “percurso criador” não surge de um vazio histórico, devendo ser 

considerado o diálogo estabelecido com a história de vida do artista, pois ele recolhe 

tudo o que lhe atrai.  Nesse sentido, julgo que o contexto das reflexões que 

proponho tangencia as pesquisas de natureza (auto)biográfica. 

Elizeu Clementino de Souza e Maria da Conceição Passeggi no texto de 

apresentação do Dossiê (Auto)Biografia e Educação: Pesquisa e Práticas de 

Formação, de 2011, postulam sobre a legitimidade do interesse por  (auto)biografias 

de educadores e pelos processos de biografização de professores, pois elas 

constroem histórias a partir de vivências muito significativas e que permitem 

compreender o processo de educação e a formação de maneiras diferenciadas. 



 

 
CAMARGO, Denise Conceição Ferrar de. Das mediações para este olhar, ou uma tardia mas necessária 
homenagem à professora de Português, 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.3733-3748. 

3735 

Acredito ser possível reconhecer  a compatibilidade metodológica dos estudos 

relativos à (auto)biografia com diferentes áreas, inclusive as artísticas. As histórias 

de vida (narrativas, biografias, memórias) são transdisciplinares. 

A memória é escrita num tempo, um tempo que permite 
deslocamento sobre as experiências. Tempo e memória que 
possibilitam conexões com as lembranças e os esquecimentos de si, 
dos lugares, das pessoas, da família, da escola e das dimensões 
existenciais do sujeito narrador. (SOUZA, 2007, p.64) 

 

Ao contextualizarem os sujeitos, as histórias resgatam seus saberes e suas 

experiências. Assim, o autobiográfico impacta tanto um percurso formativo na 

docência, quanto o processo de criação de uma obra.  

 
Através da abordagem biográfica o sujeito produz um conhecimento 
sobre si, sobre os outros e o cotidiano, revelando-se através da 
subjetividade, da singularidade, das experiências e dos saberes. A 
centralidade do sujeito no processo de pesquisa e formação sublinha 
a importância da abordagem compreensiva e das apropriações da 
experiência vivida, das relações entre subjetividade e narrativa como 
princípios, que concede ao sujeito o papel de ator e autor de sua 
própria história. (SOUZA, 2007, p.69) 

  

Assim, entre os guardados dessa época de estudante, o que me atraiu como artista 

foi o conjunto de cadernos (fig.01) onde ficaram registradas as tarefas que decorriam 

das aulas: a elaboração de complexas lições para estudos da língua e da literatura 

brasileira. Eram cadernos que deveríamos ricamente preencher do começo ao fim 

(esta era uma exigência). No corpo das atividades era marcante a presença das 

imagens recortadas de revistas, além de outros recursos visuais, como desenhos, 

pinturas, colagens. E eram, ademais, a forma requerida por ela para que se pudesse 

interpretar, conhecer, reconhecer personagens, narradores, cenários, histórias, 

autores, criar narrativas, e contar a própria história.  
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fig.01 Cadernos 
Chamados de “os cadernos da Ilda”, eles eram objetos de criação. 

Foto: Denise Camargo 

 

Também ela mesma ilustrava todo o material que nos oferecia para tarefas ou 

leituras com desenhos impregnados de seus gestos delicados (fig.02). Era lindo, era 

intenso. As folhas azuis de exercícios e provas vinham diretamente do mimeógrafo 

ligeiramente úmidas e cheirando a álcool. Eram páginas pelas quais eu zelava para 

que não se dobrassem, não se amassassem, não se estropiassem – que eram um 

jeito para que eu continuasse a me sentir inteira. Ainda hoje, mesmo amareladas 

pelo tempo, estão assim conservadas. Poesia pura. E me sinto inteira. 
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fig.02 Folha de provas e/ou exercícios 
A professora definia também o cenário para os processos criativos. 

Foto: Reprodução  

 

Esses cadernos eram, de certa forma, um espaço dialógico em que texto e palavra 

existiam com uma mesma potência e que, não tenho dúvida, foram essenciais para 

o meu modo de criar com fotografias1 e, mais, olhar para esse tempo me dá hoje a 

dimensão da importância dessa professora no contexto da escola pública, no 

período da Ditadura, e de como a arte merece ser trabalhada em um campo 

expandido, na área da Educação.  

A arte como disciplina transversal, atravessando todo o currículo, se 
aproxima do que Herbert Read  queria dizer em seu livro Educação 
através da arte. Ele falava da Arte como um elemento humano 
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agregador que, interpretando outras disciplinas, facilita a 
aprendizagem pela qualidade cognitiva dos gestos, do som, do 
movimento e da imagem. (BARBOSA, 2005, p.410) 

 

Havia uma “inventação” pedagógica no modo como ela regia o conteúdo de suas 

aulas! Não eram meramente aulas. Eram experiências pautadas por estratégias 

artísticas. Era a arte passeando transversalmente e isso é o que me parece, olhando 

nos dias de hoje, ter feito toda a diferença para um aprendizado significativo e 

voltado para o ato criador. Ela ultrapassava a transmissão e a cobrança de 

conhecimentos para desencadear a promoção de oportunidades criativas e 

educativas.   

Nesse processo inventivo, novas linguagens são inventadas no 
cruzamento entre linguagens existentes, na medida em que 
processos de mediação lhes dão existência, materialidade. Essa 
trama cultural de linguagens constitui uma espécie de lente de 
aumento que simultaneamente detalha, aprofunda e expande nosso 
campo perceptivo permitindo-nos experienciar novos, profundos e 
intangíveis aspectos da realidade. (CAMARGO; FOGLIANO, 2010, 
p.56 ) 

Pensava, pensava não sabia dizer o quê, de fato, ela tanto conhecia, onde estava 

assentado seu domínio dos conteúdos que ensinava, seus posicionamentos em 

sala. Sei que era algo profundamente inspirador. Tão inspirador que foi além, tendo 

disparado um dos fatores para a construção de uma visualidade que fez de mim 

uma fotógrafa. O contato com aquele modo muito especial de conceber o objeto de 

estudo da língua portuguesa era tão e simplesmente o processo de instauração de 

obras de arte em que se levava em consideração a criação de uma nova rede de 

significados. 

Da anatomia dos cadernos ao interesse pelos processos de criação. 

Os cadernos eram obras de arte criticadas pela fala sempre expressiva, poética e 

incentivadora da liberdade: “Denise, você escreve bem. Tem um bom vocabulário e 

consegue atingir bem o pensamento abstrato. Se você deixasse “os raios de sol” 

entrarem… (quem sabe?!…) pudesse transmitir para um número maior de pessoas 



 

 
CAMARGO, Denise Conceição Ferrar de. Das mediações para este olhar, ou uma tardia mas necessária 
homenagem à professora de Português, 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.3733-3748. 

3739 

toda a força de sua sensibilidade e pensamento?! Você tem garras!… tem um 

universo rico e belo…Solte-se, por favor! Sem medo!”2 

Entre os exercícios, um deles tinha a minha predileção, a “árvore analítica”. Tratava-

se de um método de análise de personagens e cenários dos livros, e que utilizava 

como ferramenta um diagrama, em geral com os seguintes tópicos: “eu”, 

“temperamento”, “caráter” e “físico”, de modo que o preenchimento de todos os 

campos corresponderia a uma interpretação, em geral bastante criativa, das 

histórias. E, o melhor: encontrar a ilustração capaz de dialogar com elas. Capaz de 

lhes aprofundar o sentido. Capaz de promover o encontro com o ato criador. 

Trago exemplos em que apresento níveis de complexidade crescentes no 

atendimento a esse tipo de tarefa.  No primeiro (fig.03), ao analisar uma colega de 

classe o texto traz a informação de que ela “não encontra pessoas que a ame (sic)” 

e a tentativa de acolhê-la para superar o problema vem com a imagem de uma 

família reunida.  No segundo (fig.04) o diagrama se dissolve sendo, ele próprio, a 

ilustração solicitada, e o exercício é contemplado pela professora com um “parabéns 

pela originalidade”. Comentário semelhante pode ser encontrado na página 

espelhada, ampliando espaços discursivos e de representação, no terceiro exemplo 

(fig.05): “São páginas que se abrem como verdadeira obra de arte pela capacidade 

de imaginar”. Nesse sentido, cada vez mais as relações entre palavra e imagem 

foram aparecendo (fig.06) como um espaço de representação, no quarto exemplo. 
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fig.03 Árvore analítica 
Tarefa atendida com pouca exploração dos recursos visuais. 

Foto: Reprodução de página de caderno 

 

fig.04 Árvore analítica 
Dissolução do diagrama padronizado oferecido pela professora. 

Foto: Reprodução de página de caderno 
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fig.05 Árvore analítica 
A paginação como recurso discursivo. 

Foto: Reprodução de página de caderno 
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fig.06 Prova de redação: poesia 
Ampliação dos espaços expressivos e de representação. 

Foto: Reprodução de página de caderno 
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Mas não apenas a análise literária, os capítulos da gramática recebiam um 

tratamento visual, como neste quinto exemplo (fig.07). Cabe salientar que também 

aqui está em jogo a legitimidade do sentido encontrado na imagem utilizada para 

interpretar e fixar as conjunções coordenativas de modo algum invalidado pela 

dicotomia do certo/errado tão comum nos meios escolares.  

 

fig.07 Estudos da gramática 
Aspectos da imagem como representação independente da dicotomia do certo/errado. 

Foto: Reprodução de página de caderno 

 

Todo este contexto permitiu que se instalasse em mim o ver possível – aquele que 

não exigia aparatos técnicos impossíveis naqueles tempos em que as ruas eram de 

terra, lama e a vida coberta de discórdias.  



 

 
CAMARGO, Denise Conceição Ferrar de. Das mediações para este olhar, ou uma tardia mas necessária 
homenagem à professora de Português, 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.3733-3748. 

3745 

 

Que encantos a imaginação poética acha em zombar das censuras! 
Outrora, as Artes poéticas codificavam as licenças. Mas a poesia 
contemporânea pôs a liberdade no próprio corpo da linguagem. A 
poesia aparece então como um fenômeno da liberdade. 
(BACHELARD, 2008, p.190) 

 

Passados alguns anos comecei a reconhecer a presença daquela professora tão 

especial e do processo de criação desses cadernos para minha atividade artística. 

Algo foi me dizendo que eu iria fotografar. Mas a primeira câmera só veio lá pelos 

vinte anos de idade. Até então marcados por imagens tão somente pelos exercícios 

de visualidade desses cadernos de lições de Português. Mas uma noite, em meados 

da década de 1980, recebi uma sentença: fotografia é luz, embora boa parte do 

processo fotográfico se faça na escuridão – a ideia da caixa preta, das diversas 

caixas pretas no processo, foi algo muito instigante naquele momento. E a câmera 

pela primeira vez nas mãos denunciariam uma intimidade ainda não testada, mas 

sabida. Pronto. Eu havia sido castigada ao eterno ver; inesperada paixão que foi se 

espalhando sem que eu pudesse oferecer resistência. 

Pensar nessa trajetória me transporta para uma passagem em que Bachelard (2008, 

p.186-187) discorre sobre o ato poético: 

Em muitas circunstâncias, deve-se reconhecer que a poesia é um 
compromisso da alma […] Em nossa opinião, alma e espírito são 
indispensáveis para estudar os fenômenos da imagem poética, em 
seus diversos matizes, a fim de que se possa seguir, sobretudo a 
evolução das imagens poéticas desde o devaneio até a sua 
execução [mas] quando se trata de um devaneio poético, de um 
devaneio que frui não só de si próprio, mas que prepara para outras 
almas deleites poéticos, sabe-se que não se está mais diante das 
sonolências. […] Pierre-Jean Jouve escreve: „A poesia é uma alma 
inaugurando uma forma‟.  

 

E foram, assim, inúmeros os deleites poéticos preparados para minha alma. Eles 

eram seguidos de transgressões e provocações. As respostas a elas eram 
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articuladas nos cadernos-espaço de liberdade que marcariam profundamente o 

processo de construção do meu olhar, e que se voltaria, mais adiante, para a prática 

fotográfica.   

Ilda era um acontecimento, uma celebração. 

É inegável que a maneira particular como a percepção daquelas aulas de gramática, 

literatura, redação, leitura ficaram em minha memória impactou tanto minha 

formação docente quanto meu ato criador, e estruturou o que eu chamaria de 

sistema de mediação para este meu olhar.   

Foi a professora que também me contou sobre o voo a favor de todo o vento que já 

soprava em mim. Descrevo isso no texto com  qual encerro o livro-objeto Memórias 

da Espuma Rosa que foi criado a partir de memórias e narrativas pertencentes 

também àquele tempo-espaço da escolarização. Dali pude recolher um dos mais 

significativos elementos e com o qual percebi, ao longo dos tempos, meu trabalho 

fotográfico se impregnar: a presença daquela professora que tanto me ensinou o ver 

sem que eu nem me desse conta disso 

Ela levava todos os dedos cobertos de prata pesada nos muitos anéis. O som 

hipnótico de muitas pulseiras faziam acompanhamento para uma voz firme, um olhar 

duro. Longos vestidos estampados moldavam seu corpo volumoso. Por cima, 

ponchos ou xales embaralhavam ainda mais essa trama. Ilda Salla era um 

acontecimento, uma celebração.  

E desse enredo, ficaram um amor e o trecho registrado em outro caderno, o de 

lembranças, um objeto comum às meninas da época no qual os colegas deixavam 

um registro de sua passagem e que ela fez questão de assinar dizendo para mim: 

“Faz bem pensar em você: criaturinha meiga, frágil, de grandes olhos negros, feitos 

já, apesar da pouca idade, uma consciência de si e do que se passa a seu redor […] 

Parece uma rara semente, aquela que produz a flor de beleza e perfume singular 

num campo social árido de vida autêntica […] que suas asas, de ave ainda nova e 

frágil, sejam „ainda‟ mais firmes e fortes que as nossas para, um dia, poderem 
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também conquistar a sua liberdade […] Mas…, para sermos úteis ao mundo, é 

necessário o „voo alto‟… como o da águia! […] Ela fica nas alturas, no lugar dos 

ideais nobres, bem nas trincheiras dos horizontes de um novo sol a despertar para a 

humanidade!”  

Não poderia ter deixado de dedicar, assim, agradecimentos que nunca a alcançaram 

diretamente (não a encontrei a tempo!) em meus trabalhos de conclusão do curso de 

graduação, na dissertação de mestrado, e, por fim, na tese de doutoramento: “a Ilda 

Salla, que me ensinou o ver”.  

E  foi assim, daqui, de onde o voo se fez alto, que, por muitos anos busquei por ela. 

Descobri há pouco que ela se foi sem que eu tivesse lhe dito sobre a importância de 

sua presença para a artista-pesquisadora-docente que hoje sou.  

 
 
Notas 

                                                 
1
 Em geral o ponto de partida para minhas obras são escritos de processo e que geram o próprio trabalho e o 

alimentam. Como exemplo, cito as obras E o silêncio nagô calou em mim (2013), exposição fotográfica que leva 
a curadoria de Diógenes Moura e é composta por um conjunto de fotografias acompanhadas de textos poéticos; 
e  Memórias da espuma rosa, um livro-objeto composto por fotografias e narrativas, resultado do Prêmio Brasil 
Fotografia 2013 com o qual fui contemplada na categoria Bolsa de Desenvolvimento de Projeto. 
2
 Trecho extraído de um dos cadernos.  
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