
 

PROCESSOS NARRATIVOS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORAS/ES EM 
ARTES VISUAIS 

 
NARRATIVE PROCESSES IN THE TRAINING VISUAL ARTS TEACHERS 

 
 

Maria Betânia e Silva / UFPE 
Luciana Borre Nunes / UFPE 

  
 
 
RESUMO 
Este artigo pensa/problematiza/analisa as ações desenvolvidas durante os estágios 
curriculares obrigatórios no curso de Artes Visuais em 2015 e 2016, na Universidade 
Federal de Pernambuco. Para tanto, organizamos o texto em duas partes que 
discorrem sobre: (1) os processos reflexivos na atuação pedagógica em Artes Visuais 
e principais vertentes de propostas educativas; (2) as descobertas e aprendizagens 
que revelam a beleza do percurso de formação profissional e o desejo pulsante de 
contribuir na formação de pessoas, na socialização e construção do conhecimento 
humano. 
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ABSTRACT 
This article thinks/problematize/analyze the actions developed during the 
compulsory curriculum internships in the Visual Arts course in 2015 and 2016, 
at the Universidade Federal de Pernambuco. Therefore, we organize the text in 
two parts: (1) the reflexive processes in the pedagogical performance in Visual 
Arts and main aspects of educational proposals; (2) the discoveries and 
learnings that reveal the beauty of the vocational training course and the 
pulsating desire to contribute in the formation of people, in the socialization and 
construction of human knowledge. 
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No ano de 2016 as crises política, ética e moral que se evidenciaram no Brasil 

refletiram diretamente no retrocesso de projetos educacionais que vinham 

possibilitando uma mudança radical no cenário nacional. Estudantes da 

educação básica de escolas públicas, pela primeira vez na história do país, 

tiveram a oportunidade de realizar experiências de intercâmbio internacional; 

estudantes de graduação de universidades públicas puderam cursar partes de 

sua graduação em outros estados brasileiros e outros países dos cinco 

continentes; estudantes de baixa renda tiveram acesso ao ensino superior 

público. Essas e outras ações foram interrompidas com a tomada do poder e o 

desmantelo político instaurado que se refletiu ainda na tentativa de eliminar os 

cursos de Licenciatura no país substituindo profissionais com formação 

específica por outros tidos com “notório saber”. 

Estamos diante de uma crise política, ética e moral inominável no país 

agravada também por iniciativas que implicam profundo retrocesso no esforço 

coletivo de consolidação de políticas públicas em nível nacional. Ameaça de 

extinção do Ministério da Cultura, desagregação do Ministério de Ciência e 

Tecnologia, Projeto de Lei 193/2016 (relativo à “Escola sem Partido”), redução 

de 45% dos recursos destinados às universidades federais, anunciado na PEC 

nº 241/2016, aprovação do Projeto de Lei nº 257/2016, que fere garantias, 

liberdades e direitos dos servidores públicos federais e, mais recentemente, a 

Medida Provisória 746/2016, que suprime a obrigatoriedade do oferecimento 

das disciplinas de Artes, Filosofia, Sociologia e Educação Física do Ensino 

Médio no Brasil. Ações articuladas à política de cortes de verbas e que 

sinalizam a perversidade da mercantilização da educação. Com estas 

propostas grande parte da população socialmente desprivilegiada estará 

distanciada/privada de uma gama de saberes necessários para formação 

cidadã, protagonismo social e conquista da autonomia intelectual.  

Medidas tomadas que ferem o estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (1996), nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 
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(2011), no Plano Nacional de Educação (PNE) e na legislação em vigor, 

produzindo consequências nefastas em todos os níveis da educação nacional. 

Falamos de um tempo em que dezenas de licenciandas/os em Artes Visuais 

concluirão suas práticas de formação docente no ensino superior enfrentando 

desafios ainda mais preocupantes. Um destes é a busca pela formação 

continuada e pela valorização do ser professora/r diante de uma Medida 

Provisória que permite que profissionais com “notório saber” possam ministrar 

aulas de áreas afins à sua formação. Ação que ignora o que os sindicatos de 

professoras/es, as entidades acadêmicas, os técnicos em educação e os 

movimentos estudantis têm discutido ao longo do tempo e contraria o Plano 

Nacional de Educação que estabelece a necessidade de garantir que todos 

as/os professoras/es da educação básica possuam graduação na área em que 

atuam. 

O que está em jogo neste cenário é a desqualificação dos Cursos de 

Licenciatura e a desconsideração que ser professora/r é uma profissão que tem 

regulamentação e que deve ser exercida por quem tem conhecimento dos 

conteúdos específicos e formação pedagógica. Além disso, através das 

medidas que se apresentam, se torna evidente o retrocesso do país no campo 

educacional que se direciona ao movimento contrário ao que avaliações 

internacionais já apontaram e divulgaram nas diversas mídias como, por 

exemplo, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO). 

Na história brasileira do ensino das Artes Visuais já nos deparamos com a 

desvalorização profissional ao encontrarmos professoras/res de outras áreas 

do conhecimento lecionando os componentes de Artes na educação formal e 

não formal. No entanto, o árduo trabalho de qualificação agora também 

enfrentará a disputa desleal com os profissionais “notório saber” que não serão 

submetidos à exigência de diploma específico. 
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Em diálogo direto com esse movimento, o curso de Licenciatura em Artes 

Visuais da Universidade Federal de Pernambuco deu continuidade ao trabalho 

que vem desenvolvendo na formação de suas/seus estudantes intensificando 

ainda mais o acompanhamento nas experiências dos estágios curriculares. 

Esse trabalho ressalta a inquestionável importância da docência, de sua 

formação qualificada e das experiências vivenciadas nos estágios durante o 

curso de graduação.  

São estudantes que tiveram suas práticas pedagógicas 

orientadas/revisitadas/reconfiguradas durante os estágios curriculares 

obrigatórios e que registraram este processo de formação em textos 

crítico/reflexivos, evidenciando a necessidade de uma formação profissional 

comprometida. Insistem, resistem, agem por compreenderem que somos 

também sujeitos da história e podemos trilhar caminhos mais favoráveis a 

todos.  

O texto que apresentamos analisa 14 artigos de estudantes da Licenciatura em 

Artes Visuais publicados na obra “(R)Existir: Práticas Pedagógicas em Artes 

Visuais, Dança e Teatro” (BORRE; SILVA, 2017) e busca compreender qual o 

papel do estágio para a formação dessas/es estudantes. Onze dos estágios 

foram realizados em escolas públicas da região metropolitana do Recife. Dois 

em instituições privadas e um no terceiro setor. Todos desenvolveram suas 

ações com o público da educação básica. 

Para tanto, organizamos este texto em duas partes que discorrem sobre: (1) os 

processos reflexivos na atuação pedagógica em Artes Visuais e principais 

vertentes de propostas educativas; (2) as descobertas e aprendizagens que 

revelam a beleza do percurso de formação profissional e o desejo pulsante de 

contribuir na formação de pessoas, na socialização e construção do 

conhecimento humano. 

Processos reflexivos na atuação pedagógica em Artes Visuais 



 

 
BORRE, Luciana; SILVA, Maria Betânia e. Processor narrativos na formação de professoras/es em 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.75-90. 

 

79 

As experiências dos estágios em um curso de formação docente representam 

um momento particular de aprendizagem e reflexão do ser professora/r, do 

espaço educativo, das relações interpessoais que entrelaçam o cotidiano da 

prática profissional. Nelas é possível identificar desafios, impasses, tensões, 

mas também descobertas, aprendizagens e entendimentos das trajetórias de 

desenvolvimento individual e coletivo. 

Para Ferraz e Fusari (1999) é o momento em que a/o futura/o educadora/r irá 

defrontar-se com a realidade escolar que inclui as atividades propostas e 

realizadas pela/o professora/r, os materiais utilizados pelas/os estudantes, os 

horários das aulas e, não menos importante, conhecer as necessidades, 

dificuldades e as vivências das/os discentes. 

Despertar reflexões sobre as subjetividades das/os alunos através da análise 

crítica de suas próprias construções visuais, compartilhar suas experiências, 

seus desejos, seus gostos, estimular diálogos e provocar a vontade de 

conhecer foram alguns dos objetivos traçados pelas/os estudantes de Artes 

Visuais em suas experiências de estágio em 2016.  

As principais ações pedagógicas propostas pelas/os estudantes surgiram de 

inquietações e acontecimentos escolares impactantes durante o período de 

observação que antecedeu as práticas de regência de turma. A partir dos 

Planos de Ensino, destas observações em sala de aula e de seus próprios 

anseios e desejos estas/es 16 estudantes propuseram atividades/projetos 

pedagógicos sobre assuntos que circulavam no contexto. Entre eles, cinco 

estudantes desenvolveram ações educativas sobre questões da cultura afro-

brasileira, respondendo a situações de preconceito vivenciadas em suas 

observações. 

As imagens abaixo são relatos visuais de sentimentos vivenciados na 

experiência do estágio de Dayane Monteiro e Pedro Silva (2017). As imagens 

revelam a sensação de silenciamento das/os estudantes em relação ao que 

eles queriam propor em sala de aula, pois mesmo diante de afirmações 
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preconceituosas e desafiantes, a escola possuía um plano de ensino pré-

estabelecido que não possibilitava o desenvolvimento de um projeto sobre 

questões étnicas.   

 

Fig.1. Fotomontagem, 2016, Pedro Silva. 

 

Fig.2. Fotomontagem, 2016, Pedro Silva. 

O exercício da organização do pensamento e do trabalho e propostas 

pedagógicas pressupõem jornadas de trabalho, seleção, escolhas, pesquisa, 

estudo, experimentos e alternativas ao previamente planejado. Como afirma 

Freire (1996, p. 35) “ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a 

qualquer forma de discriminação”. Com essa realidade evidente, as/os 

estudantes perceberam o quanto era importante evidenciar aspectos tão 
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presentes no dia a dia, na formação da cultura brasileira. Com o passar das 

aulas, esmiuçando as temáticas, foi incrível ver o quanto os alunos se 

identificaram com a cultura afro-brasileira e o quanto elas/es estavam 

motivados a participar das aulas. Este relato reflete o movimento “reflexão-

ação-reflexão” proposto por Felício e Oliveira (2008. p. 223): 

Independentemente das modalidades em que o estágio possa 
ser desenvolvido (observação, participação, regência, entre 
outras), a proposta contempla a sugestão de, num primeiro 
momento, identificar na escola-campo e/ou salas de aula 
situações-problema e, num segundo momento, torná-las, nas 
aulas de Orientação e Planejamento de Estágio, objetos de 
análise e discussão, por meio de um constante exercício de 
reflexão-ação-reflexão da relação teoria e prática, formação e 
trabalho. 

A necessidade de desenvolver ações relacionadas à cultura afro-brasileira e 

“evidenciar a trajetória percorrida pelos olhares em torno das representações 

visuais das diferentes culturas para confrontar criticamente os estudantes com 

elas” Hernandez (2000, p. 50) também foi observada por Sandro Moraes 

(2017), Maria Clara Santos (2017) e Mariah Silva (2017). Seus projetos 

pedagógicos abordaram, respectivamente, reflexões sobre “o contexto religioso 

afro-brasileiro”, “a relação entre ética e estética na estamparia étnica artesanal” 

e, “os conhecimentos étnicos, raciais e culturais dos estudantes e a relação 

disto com suas criações artísticas”.  

Outras/os estudantes articularam as temáticas estabelecidas nos planos de 

ensino das escolas com assuntos que permeiam o cotidiano dos estudantes, 

propondo o questionamento das imagens e/ou mensagens produzidas no 

cotidiano de forma crítica. Entre elas/es, Mayele Oliveira (2017) relacionou as 

imagens virtuais e reais das fotos do facebook com a temática do belo e feio na 

história das artes visuais. Marco Filho (2017, p. 18) desenvolveu oficinas 

criativas com o objetivo de “despertar reflexões sobre as subjetividades dos 

alunos através da análise crítica de suas próprias construções visuais, ou seja, 

artes visuais atreladas às vivências e às memórias dos discentes”. 
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A construção de identidades locais/comunidade foi pensada por três 

estudantes durante os estágios. Ambos pretenderam produzir com seus 

estudantes novos sentidos sobre a relação eu/escola/comunidade. Auvaneide 

Carvalho (2017) elaborou uma instalação crítico reflexiva com autorretratos 

sobre a situação de violência e marginalização social a que uma comunidade 

da periferia de Recife/PE está submetida; Sílvio Sales e Júlia Melo (2017, p. 

169) nutriram um debate sobre territorialidade, compondo um “mapa de 

localização de afetividade e identidade dos estudantes, utilizando recursos da 

estética da arte de rua”. 

Em reflexão sobre as experiências iniciais no exercício docente, as aulas 

práticas constituíram um importante recurso metodológico facilitador do 

processo de ensino/aprendizagem. A experimentação possibilitou o 

desenvolvimento da pesquisa e da problematização em sala de aula, 

despertando a curiosidade e o interesse das/os estudantes, transformando-

as/os em sujeitos da aprendizagem, possibilitando que os mesmos 

desenvolvessem habilidades e competências significativas.  

A compreensão é um dos sete saberes necessários para a Educação do Futuro 

segundo Edgar Morin (2002). A autoanálise, por sua vez, é necessária para 

poder lidar com o inesperado já que o processo reflexivo nos pode suscitar a 

criação de vários pontos de vistas enriquecendo alternativas de ação, além de 

consciência sobre quais aspectos precisam ser revistos. Nessa diretriz, registra 

o estudante Sandro Moraes (2017, p. 226): “em outras palavras, estava 

amadurecendo.... Sabendo que o se rever e ser insuficiente pode ser uma 

potencialidade para o desenvolvimento do professor”. Ele ainda comentou: 

“não tenho mais o medo de errar. Muito menos, de modificar meu planejamento 

e postura pedagógica caso tiver necessidade. Se despojar da cobrança de 

sempre acertar ou saber de tudo é um dos exercícios mais demorados que 

tive” (MORAES, 2017, p. 226). 

Em consonância, Amaral e Nideck (2015, p.139) problematizam: 
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ficamos tão obcecados pela conquista, por alcançar um 
determinado objetivo, que nos esquecemos do processo. 
Podemos chegar a um objetivo diferente do esperado e olhar 
como uma falha, mas o processo, o percurso até aquele ponto, 
carrega em si mais valor que o resultado. Mesmo que seja na 
forma de algo a não ser repetido, ainda assim, é aprendizado. 

 

Descobertas e aprendizagens no percurso de formação profissional  

As/os estudantes de Artes Visuais relataram que na formação universitária 

aprenderam e discutiram diversas teorias e conteúdos na sala de aula, mas foi 

no momento do estágio que vivenciaram a experiência de ser professora/r. 

Longe de reafirmar o binarismo teoria/prática, acreditamos que foi nas 

vivências do estágio que elas/es conheceram algumas realidades da sala de 

aula, desmistificando receios e reconstruindo imaginários sobre os âmbitos 

educativos. Como um momento de grande importância, Pedro Silva e Dayane 

Monteiro (2017) em suas narrativas ao iniciar o estágio em uma rede pública 

municipal de ensino, tinham a ideia prévia que encontrariam um cenário 

pedagógico caótico, mas constataram que a atuação do docente faz uma 

diferença importantíssima na relação ensino/aprendizagem. Perceberam, por 

exemplo, que as atividades artísticas se tornaram relevantes na formação dos 

estudantes, pois através do compartilhamento das vivências, elas/es puderam 

relatar as suas influências, suas identidades, suas sensações e seus pontos de 

vista. 

Natalia Martin (2017, p. 282) relatou sua surpresa, alegria e inquietações ao 

iniciar o período de observações na escola. Diferente dos demais colegas, a 

estudante confrontava imaginários sobre o ambiente educativo desde suas 

experiências escolares na Espanha: 

El primer día en la escuela tuve dos impresiones muy 
diferentes. La primera fue que la escuela era un abanico de 
colores diferentes y una mezcla racial; el volumen era alto, los 
niños reían y gritaban; nadie parecía estar apartado en ese 
ambiente que se percibía tan alegre y amigable. Estas fueron 
las primeras impresiones que recibí cuando llegué al colegio en 
septiembre de 2015, por lo que yo estaba feliz de poder formar 
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parte de todo esto. La fiesta de colores y sonidos me parecía 
una representación fiel de lo que yo entendía que era 
Recife/Brasil. Pero claro, había muchos otros aspectos a tener 
en cuenta: no estaba en la calle, sino una escuela de 
enseñanza media. 

A formação para conteúdos específicos no campo das Artes Visuais agregou-

se ao entendimento de que relações afetivas e baseadas nas experiências do 

cotidiano promovem aprendizagens significativas. Em diálogo com esse 

pensamento Patrícia Lima (2017) ao analisar os comentários e as produções 

realizadas pelas crianças no terceiro setor, em uma Organização Não-

Governamental, detectou que elas estabeleciam ligações das imagens 

estudadas com acontecimentos relacionados aos seus cotidianos. Isso 

significa, de certa forma, que as atividades propostas durante a experiência do 

estágio contribuíram para o estabelecimento de relações e conexões em suas 

vivências cotidianas que proporcionaram a tessitura de suas análises, 

expressões e produções.  

Varela (1986) destaca em seu texto que ser um bom professor não é produto 

apenas de uma educação formal. O bom professor é uma pessoa que tem 

certo tipo de personalidade e certo tipo de relacionamento com seus alunos. E 

o caminho que marca a educação que lhe for entregue dependerá dessa 

atitude característica de sua maneira de ser.  

Dayane Monteiro e Pedro Silva (2017, p. 77) também refletiram sobre estes 

aspectos ao relatarem que: 

Ao fim de tudo, chegamos a concluir que tão importante quanto 
abordar temas diversos, relacionados com a arte e o universo 
do aluno, deve ser pesquisar formas e meios de utilizar a arte 
para proporcionar transformação na realidade dessas crianças.  

Diante dos registros e olhares diversos das/os estudantes observamos que as 

descobertas e aprendizagens vividas durante a prática do exercício da 

docência foram momentos fundamentais para a formação das/os futuras/os 

professoras/es. Pois como ressalta Varela (1986) o mais fundamental está em 

se arquitetar a formação do conhecimento teórico e prático que enriqueça e 
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fale das conquistas do homem como ser inventivo, fértil em sua imaginação e 

capacidade de construir o mundo e que forme um arte-educador sempre a 

serviço do ser humano. Para Silvio Sales e Julia Melo (2017, p. 184): 

Adotar passos, roteiros, norteamentos e métodos quando o 
fluxo proposto é a inversão da lógica vigente, a subversão das 
referências e o desafio de pôr a expressividade em fluxo de 
humanização dos seres é meta de vida e vida no fazer 
pedagógico. O contra fluxo dessa lógica se dá na constatação 
e combate a uma sociedade que coisifica os sujeitos e 
desumaniza-os negando a consciência, despolitizando-os. 

Outras descobertas e aprendizagens no percurso de formação profissional 

possibilitaram o entendimento do espaço educativo como um laboratório de 

pesquisa onde se pode aprimorar o olhar e o pensamento reflexivo. Por vezes, 

a impressão tida pelas/os estudantes estagiários era que professoras/es e 

alunas/os falavam línguas diferentes. Mesmo esta e outras leituras do cotidiano 

escolar serviram de molas propulsoras para ir além, penetrar e compreender os 

bastidores da sala de aula e da escola. Experiências que impulsionaram a 

elaboração de questionamentos e pensamentos sobre o papel da/o 

professora/r no processo de formação dos sujeitos e as relações intrínsecas a 

esta profissão que não podem ser dissociadas de toda a complexidade que 

envolve a teia e comporta o sistema educacional em suas dimensões, políticas, 

econômicas e sociais. 

Avaliação constante, formativa e reflexiva foram aspectos de destaque nos 

relatos das aprendizagens destas/es estudantes. Descoberta e aprendizagem, 

aprendizagem e descoberta. Uma alimenta a outra. Assim, narra Sandro 

Moraes (2017, p. 209) que “ser professor é uma atividade que se constrói com 

quereres, agires, fazeres e, principalmente, reveres”.  

A autoavaliação, marcada pelas trocas de narrativas de experiências 

pedagógicas entre as/os estudantes, colegas, supervisores e orientadores de 

estágios provocaram mudanças e desvios no processo de formação docente.  

Nas palavras de Patrícia Lima (2017, p. 164) “sei que precisarei lidar com os 

obstáculos e limitações inerentes ao trabalho, enquanto que paralelamente 
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procurarei a autoavaliação como forma de refletir sobre minhas práticas e os 

seus resultados, sendo eles positivos ou negativos”. Marco Filho (2017, p. 30) 

também avaliou sua atuação durante suas práticas pedagógicas percebendo 

detalhes que, se revistos, contribuirão para a construção de aprendizagens 

significativas.  

No estágio de Frutuoso Lorega (2017) ele enfatizou a beleza da descoberta 

dos processos reflexivos das/os estudantes ao solicitar uma atividade de 

construção narrativa sobre a definição de arte para cada um. Assim, ele 

relatou: 

Na aula seguinte, cada aluno leu sua definição de arte, sempre 
antecipando que: “... o senhor pediu para eu dizer a minha 
definição de arte, o que eu entendo...” e só então recitava o 
texto que escrevera. Tivemos definições bem técnicas... e até 
uns bem sucintos como: “Arte é tudo!” acrescido de um gesto 
amplo com os braços. Porém, o que chamou a atenção dentre 
todos, foi a definição de uma aluna que preencheu quase duas 
folhas do caderno com sua definição e disse o seguinte: 
“Quase sempre definimos a Arte como uma simples tela, uma 
tinta, um pincel, uma obra artística e uma pintura, mas Arte não 
é apenas isso” “... para mim Arte é algo abstrato que não posso 
ver nem tocar, apenas sentir, não nomeio Arte como pinturas e 
desenhos, nomeio Arte como dança” Segue agora um ode à 
arte da dança, que vim a saber depois, ela  pratica o Balé 
clássico. E no seu parágrafo final diz: “... Arte é inexplicável, é 
para mim algo que sempre me acompanha, não tem nem pé 
nem cabeça, a Arte sopra em mim e eu a interpreto com 
movimentos sutis e com gestos. Arte é balé, balé é dança, 
dança é paixão em movimento, e dança é arte. Então, balé 
mais dança mais arte resulta em paixão em movimento. Dançar 
é vida!” (LOREGA, 2017, p. 132). 

  

Para nós, professoras orientadoras destas práticas educativas, as 

aprendizagens sobre ser professora/r de Artes Visuais passaram pelo 

compartilhamento de relatos de experiência pedagógica, constante processo 

de avaliação e promoção do que seria um olhar crítico diante dos conteúdos, 

projetos, ações, realidades e nossas próprias versões de verdade. Neste 

cenário a/o professora/r, mesmo que não detentora/r central do conhecimento, 

exerce papel decisivo ao promover a capacidade de questionar, analisar 
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situações e criar verdades provisórias, sendo esta uma prática desenvolvida 

através da provocação e de um exame profundo sobre o próprio “eu”. 

Apesar de citado inúmeras vezes como um objetivo tanto para nós, professoras 

orientadoras, quanto para as/os estudantes, a promoção do olhar crítico não foi 

tarefa fácil durante o desenvolvimento dos estágios. O momento de 

desprendimento de nossas verdades necessitou diálogo, rupturas e uma 

sensível acolhida ao próximo. Uma de nossas aprendizagens com este grupo 

de estudantes em processo de formação docente foi que momentos crítico 

reflexivos devem preponderar sobre aspectos formais e que as narrativas 

pedagógicas e de experiências de vida devem ser compartilhadas sem medo. 

Considerações finais 

“Não há nada de concluído e completo na formação docente” (MORAES, 2017, 

p. 225). A afirmação deste professor em processo de formação profissional em 

Artes Visuais incita posturas diferenciadas sobre ser educadora/r. Provoca-nos 

a investir na constante formação pedagógica, estimula a busca por saberes 

específicos e interdisciplinares e incentiva a busca pelo autoconhecimento. 

Entendemos que a construção reflexiva da prática docente aconteceu através 

do compartilhamento de ideias, conceitos e narrativas entre estes estudantes, 

nós (orientadoras) e contextos escolares. 

Sandro Moraes relembrou-nos sobre o quanto pode ser difícil despojar-se da 

cobrança de sempre acertar ou saber de tudo e que “ser incompleto é crescer, 

deixar-se envolver com os Outros e admitir nossas/suas falhas” (MORAES, 

2017, p. 226).  

Mayele Oliveira (2017) focou sua avaliação final nas atividades de Artes 

Visuais desenvolvidas durante o estágio nas práticas que enriqueceram sua 

formação e as inquietações que não puderam se aprofundar. 
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Natalia Martin (2017) revelou o exato momento em que se tornou impulsionada 

e responsável pelo processo de ensino-aprendizagem de suas/seus 

estudantes: 

Y tuve un momento de flaqueza que pensé en no implicarme 
demasiado y dejar que fuera aconteciendo hasta conseguir las 
firmas necesarias para aprovar la asignatura. Pero justo ese 
día después de mi primera aula tuve una conversación muy 
profunda con uno de los alumnos, que me contaba sobre cómo 
le gustaba aprender pero qué difícil era hacerlo en esa escuela. 
Esto me hizo pensar. Yo venía de otro país, lo que les podía 
enriquecer mucho y tenía conocimientos que podían contribuir 
en su futuro, y no podía dejarles tirados porque no se lo 
merecían (MARTIN, 2017, p. 298).  

O relato de Maria Clara Santos (2017) nos emocionou e refletiu aquilo que 

acompanhou a trajetória de inúmeras/os educadoras/es:  

 

Outra questão em aberto para mim foi minha constante 
insatisfação com meu desempenho como docente. Como quem 
faz um esboço de um quadro, mas não consegue transpô-lo à 
tela, uma eterna sensação do inalcançável se instalou em mim 
durante todos os momentos. Acredito que em parte por minha 
falta de experiência, em outra por cada vez que olhava para os 
alunos sentia cada vez mais o peso de ser Professor.  Em 
algumas ocasiões essa sensação de pesar se incorporava ao 
meu ser de uma forma que nem mais o sentia, aceitando-o 
como parte de mim. Em outro instante se tornava um fardo 
insustentável. Aos poucos vejo que a sensação de 
incompletude vai me acompanhar em meu caminho. Aos 
poucos vejo que terei que lidar com esse sentimento e ir 
transformando-o em algo a me impulsionar cada vez mais, e 
não o encarar como um peso.  E tento compreender que nem 
sempre isso será um processo fácil e aprazível (SANTOS, 
2017, p. 256). 
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