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RESUMO 
O texto a seguir trata-se de uma escrita narrativa, que tem por objetivo pensar a formação 
docente a partir de experiências de histórias vividas na constituição desta formação.Por 
meio das narrativas das experiências ao longo da vida, verifica-se também aproximações 
entre as práticas artísticas e pedagógicas. Entendendo a pesquisa narrativa como um 
método de pesquisa que dá voz às experiências docentes, verifica-se no percurso da 
narrativa as lutas que se fazem necessárias no trabalho docente em Arte, assumindo uma 
postura política diante do ensino e da produção artística, problematizando ainda a 
conjuntura atual. 
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ABSTRACT 
The following text is a narrative writing, the objective of the text is to think of teacher training 
based on experiences of stories lived in the constitution of this formation. Through the 
narratives of the experiences throughout life, there are also approximations between how 
Artistic and pedagogical practices. Understanding a narrative research as a method of 
research that gives voice to the teaching experiences, it is verified in the narrative course as 
struggles are needed for teaching work in Art, assuming a political posture for the teaching 
and artistic production, furthermore problematizing the current situation. 
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Contexto da narrativa 
Narrar, dar voz aos percursos de vida e formação do professor parece urgente e 

necessário em tempos que vivemos a disputa de projetos políticos na educação com 

iniciativas da política dominante que tentam calar estas vozes, a fim de um falso 

discurso de neutralidade no contexto da educação brasileira. 

Uma destas iniciativas é o Programa Escola sem Partido que propõe a 

criminalização da prática docente, partindo do pressuposto da neutralidade, quando 

na verdade o que se nota é o desejo de calar as vozes da diversidade.1 

O programa que  ganhou força como Projeto de Lei Federal representa uma afronta 

à profissão docente e uma tentativa de banalização do ensino. A disseminação das 

propostas da lei que ficou conhecida popularmente por “lei da mordaça” geram cada 

dia mais uma situação de desconfiança das famílias em relação à escola, muitas 

vezes assumindo um papel de vigilância em relação às práticas docentes. 

Fato é que esta neutralidade não acontece, a atuação docente é contaminada por  

suas experiências ao longo de sua história de vida e de sua constante formação, 

acredito que isso se torna ainda mais evidente quando se trata do professor de Arte. 

Tal como não são neutros os professores, também não são os alunos, ele vivenciam 

suas experiências e as transformam a cada dia, quanto mais tiverem oportunidade 

de vivenciarem a diversidade, mais ricas serão suas formações. 

As experiências de vida, de formação, do trabalho vão consolidando a prática 

docente, refletindo em seus modos de ser e ensinar. “A experiência é o que nos 

passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que passa, não o que acontece, 

não o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, 

quase nada nos acontece.” (BONDÍA, 2002, p.21) 

A pesquisa narrativa dá voz ao professor, legitimando sua memória profissional de 

prática reflexiva, no livro Pesquisa Narrativa, D. Jean Clandinin e F. M. Connelly 

destacam que:  

O contar sobre nós mesmos, o encontro de nós mesmos no passado 
por meio da pesquisa deixa claro que como pesquisdores, nós 
também somos parte da atividade. Nós colaboramos para construir 
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um mundo em que nos encontramos. Não somos meros 
pesquisadores  objetivos, pessoas na estrada principal que estudam 
um mundo reduzido em qualidade do que nosso temperamento 
moral conceberia, pessoas que estudam um mundo que nós não 
ajudamos a criar. Pelo contrário somos cúmplices do mundo que 
estudamos. Para estar nesse mundo precisamos nos refazer, assim 
como oferecer à pesquisa compreensões que podem levar a um 
mundo melhor. (CLANDININ, CONNELLY, 2015, p.97) 

Em acordo com tal citação, o lugar da experiência enquanto professora de arte 

sempre me pareceu um lugar de lutas, luta pela valorização do ensino de arte na 

Escola, pelo reconhecimento de sua importância na formação humana, por melhores 

condições de trabalho, pelo reconhecimento das especificidades da Arte enquanto 

campo de conhecimento, enfim, no contexto atual estas lutas parecem ainda mais 

inadiáveis.  

Na perspectiva de pensar a formação docente levando em consideração os 

percursos desde a formação escolar até os dias de hoje, pretendo pensar na minha 

constituição enquanto docente de Artes Visuais e como estas experiências 

influenciam as propostas pedagógicas e estratégias que lanço mão para ensinar 

Arte. 

É importante ressaltar que a narrativa sempre acontece em um contexto ou em 

vários contextos. Os percusos culminaram em uma situação atual que me encontro 

professora de Artes Visuais no Colégio de Aplicação da Univesidade Federal de 

Uberlândia (ESEBA-UFU). Neste ano estou completando 10 anos de experiência 

docente, ainda me vejo no início da carreira, com um longo percurso a percorrer, 

mas já disponho de algumas experiências acumuladas para a narrativa desta 

década inicial. 

Na Eseba a área de Arte é composta por 5 professores, sendo duas professoras de 

Artes Visuais, 1 professor de Dança, 1 professora de Música e 1 professor de 

Teatro, cada professor possui formação específica na linguagem que atua. O Ensino 

de Arte atende às turmas de 1º a 9º ano do Ensino Fundamental e o 6º ano da 

PROEJA (Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos) e a partir do 

ano de 2018, após revisão do Projeto Político Pedagógico da escola, também 

atenderá a Educação Infantil. Trabalhamos com um horário semanal com turmas 
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divididas, sendo que cada metade da turma cursa uma linguagem, depois no ano 

seguinte se reveza. Elaboramos o currículo dos alunos de forma que durante o sua 

formação, terão a oportunidade de cursar todas as linguagens. 

Revisitando o passado e encontrando vestígios significativos na minha 
formação 
Ao tratar das minhas experiências docentes, acho necessário considerar também 

minha formação ao longo da vida. Atualmente ministro aulas para crianças de 5 a 10 

anos em média. Desde que iniciei minha prática docente que costumo fazer um 

exercício de me colocar no lugar dos meus alunos e imaginar o que eu gostaria de 

fazer para aprender determinado conteúdo ou vivenciar alguma experiência. Com o 

passar dos anos, este exercício fica mais difícil, pois vou me ditanciando cada vez 

mais da idade dos meus alunos, por outro lado, vou ficando cada vez mais 

respaldada pelas minhas experiências docentes. 

Este exercício me leva sempre para as lembranças da minha formação escolar na 

infância na escola rural do Município de Carmo do Paranaíba, cidade pacata situada 

no Alto Paranaíba (MG). Minha escola era um grupo municipal e tinha duas salas 

grandes, um galpão entre as salas, uma cantina e um banheiro desvinculado da 

construção. Tinha apenas duas professoras para atender os 4 anos do Ensino 

Fundamental 1, uma mesma professora atuava em dois anos de ensino em uma 

mesma sala simultaneamente, as salas de aula tinham no máximo de 12 a 15 alunos 

somando os dois anos de Ensino. 

Durante estes anos sempre estive com a turma seguinte, exceto na 4ªsérie, da 1ª à 

3ª série estudei na mesma sala que minha irmã, ela estava um ano adiantada em 

relação a mim. Me lembro que ficava sempre muito atenta às explicações do ano de 

ensino que cursava e do ano seguinte, de forma que quando chegasse minha vez de 

aprender eu já estava bem por dentro do assunto.  

Me recordo que brincávamos muito, as brincadeira prediletas eram Pique bandeira, 

pique esconde e polícia e ladrão. Nas proximidades da escola tinha espaços vastos 

usados para secagem de café e também ficávamos livres para brincar nos quintais 

dos vizinhos. Isso para mim foi muito marcante, uma experiência completamente 

diferente das escolas que trabalhei. 



 

 
OLIVEIRA, Mariza Barbosa de. Arte, vida e profissão docente: cruzamentos entre narrativas de experiências 
cotidianas, artísticas e pedagógicas, 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.4185-4200. 

4189 

Me lembro de forma muito especial o primeiro dia que fui para a escola, fiz o 

percurso de casa até a escola a pé com minhas duas irmãs, a escola não era tão 

próxima de casa, mas eu estava muito empolgada. Vesti meu melhor vestido de 

renda branco e minha mãe costurou uma sacolinha de tecido em patchwork para eu 

guardar meu caderno brochurinha de capa xadrez, lápis e borracha. Me lembro de 

algumas estampas dos retalhos em cores amarela, vermelha e azul da sacola. 

Sobre as experiências com o ensino de Arte neste momento de minha formação, 

não foram significativas, em algumas circunstâncias, minhas professoras 

mencionavam que teríamos aulas de arte, mas as atividades ficavam limitadas a 

colorir desenhos mimeografados ou atividades relacionadas às datas 

comemorativas. Em raros momentos eram propostos para fazermos desenhos 

usando giz de cera ou colagem com terra, flores e folhas de árvores. Como minhas 

professoras não tinham formação específica em Arte, elas não davam orientações 

de como trabalhar com  aquele material, tudo muito precário e superficial. É obvio 

que naquele tempo eu não tinha condições para fazer esta avaliação, mas ficava 

insatisfeita e frustrada com o resultado.  

Quando ingressei na escola eu já gostava muito de desenhar, os temas que eu mais 

desenhava eram as vacas do sítio onde eu morava, fazia desenhos de observação e 

de memória e depois eu e minha irmã ganhamos gosto pelo desenho de figuras 

humanas. Desenhávamos e depois recortávamos os desenhos para brincar, 

precisávamos de papéis com a gramatura maior, então ficávamos ansiosas para 

termos uma caixa de papelão, de sapato, de bombons. Minha família de origem rural 

e humilde não dispunha de recursos para comprar papéis para nossos desenhos. 

Somos três irmãs sendo que eu sou a caçula. 

O que foi sempre marcante em minha formação escolar foi o lugar de importância 

que ela sempre teve para meus pais, eles sempre estiveram muito próximos e foram 

muito participativos da nossa vida escolar, sempre reforçando a importância de 

lutarmos por condições melhores de trabalho para conseguirmos no futuro, 

profissões menos árduas do que o trabalho no campo. Meu pai era lavrador e minha 

mãe é costureira, ela sempre trabalhou muito na lida do campo também. Meus pais 

apesar do pouco estudo, pois só cursaram até a antiga 4ª série do Ensino 
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Fundamental, sempre foram muito inteligentes e habilidosos, fez parte do meu 

cotidiano vê-los desenvolvendo trabalhos manuais, frequentemente discutiam os 

conteúdos da escola conosco, sempre contribuindo com seus conhecimentos de 

mundo para nossa formação. Eles também incentivavam os nossos exercícios de 

desenho. 

Insisti muito neste meu gosto pelo desenho, uma das minhas irmãs gostava de 

desenhar também e me lembro que comparávamos os desenhos de um ano para o 

outro e percebíamos as evoluções, exercício parecido com que depois fiz muitas 

vezes durante o Curso de Graduação em Artes Plásticas, para descobrir uma linha 

poética. 

Mas voltando à experiência na escola, uma vez o desenho me deixou em maus 

lençois, eu estava na 4ª série do Ensino Fundamental, neste momento minhas irmãs 

não estudavam mais na escola rural e minha mãe me levava a cavalo para a escola, 

eu sempre chegava um pouco mais cedo, eu e um dos meus colegas que era filho 

de uma das professoras.Eu tive uma ideia e fiz a prosposta a ele de que 

desenhássemos nossas colegas de um jeito engraçado no quadro negro, e 

surpreendê-las quando elas chegassem. Ele topou e fizemos. Quando elas 

chegaram, não gostaram nada da brincadeira, ficaram muito ofendidas, a partir 

daquele momento todos da escola ficaram sem falar comigo. Foi duro para mim, 

alguns colegas conversavam comigo quando elas não estavam por perto e ficamos 

uma boa parte do ano assim, até que participamos de uma gincana escolar e na 

ocasião voltamos a conversar.Este foi o único período que não gostei da escola. 

O Ensino Fundamental 2, cursei em uma escola estadual na cidade, mas como eu 

morava no campo, todos os dias levantávamos bem cedo, antes mesmo do nascer 

do sol, para esperar a condução na estrada para irmos para escola na cidade, a 

Kombi fazia duas viagens para levar os estudantes da zona rural para a cidade, 

sempre íamos na primeira e voltávamos na segunda viagem. Nossa casa ficava a 

mais ou menos 1 kilômeto da estrada e fazíamos o pecurso de subida íngreme a pé 

ou a cavalo. Nosso pai fazia o percuso conosco, ele ia a pé e depois levava o cavalo 

de volta. Estas lembranças me trazem a sensação de gratidão aos meus pais pelos 
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esforços que empenharam em nossa formação, mas também de cansaço, 

principalmete nos dias de chuva.  

Nunca perdi minha motivação pela ideia de continuar meus estudos, eu gostava 

bastante da escola, mas em relação ao Ensino de Arte continuava bastante precário, 

apenas na 5ª série tive aula de Arte, mas a professora também não tinha formação 

específica, me lembro que nossas aulas eram no 1º horário das segunda-feiras e ela 

sempre repetia a mesma proposta pedindo que desenhássemos o fim de semana. 

Quando completei o ensino Fundamental eu e minhas duas irmãs nos mudamos 

para a cidade para facilitar nossa vida escolar e ainda termos a possibilidade de 

trabalhar. Durante boa parte do Ensino Médio na escola estadual eu conciliei o 

trablalho de empregada doméstica e outros trabalhos que fazia para complementar a 

renda como cartazista com a vida escolar. Depois fiz um curso rápido de pintura em 

tecido e cheguei a complementar a renda com o trabalho de pinturas por 

encomenda.  

No Ensino Médio as perspectivas do Ensino de Arte não melhoraram, como não 

tinha nenhum docente com formação em Arte na Escola Estadual que estudei, o 

horário que era destindo às aulas de Arte eram desenvolvidas atividades de 

Desenho geométrico. A relação com o Ensino de Arte na minha Educação Básica se 

deu pela sensação de ausência e equívocos. 

Assim que terminei o Ensino Médio fiquei um ano apenas trabalhando, trabalhei em 

uma loja de peças e assistência técnica de eletrodomésticos e depois fui trabalhar 

em uma loja de fotografia que faziam serviços diversos e também tinha um 

laboratório de revelação de fotografia analógica em cores, onde trablahei na maior 

parte do tempo. 

Foi quando decidi prestar Vestibular para cursar Artes Plásticas na Universidade 

Federal de Uberlândia.  

Formação docente e formação artística 

Concluído o processo me mudei para Uberlândia (MG) em 2002, uma cidade de 

médio porte e com a dinâmica bastante diferente da pequena Carmo do Paranaíba. 
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A princípio fui morar em um pensionato e lá conheci duas amigas e depois 

montamos uma república e moramos juntas por sete anos.  

Eu estava muito animada com a oportunidade de cursar uma Graduação em Artes 

Plásticas, muito aberta para conhecer novas coisas e feliz com a possibilidade de 

profissionalização neste campo pelo qual eu tinha  tanto gosto. 

Durante este primeiro momento em Uberlândia eu morei no Bairro Santa Mônica, 

bairro onde estava localizava o Campus da Universidade que eu estudava. O que 

me chamou a atenção foi a especulação imobiliária e o número crescente de prédios 

de três a quatro andares que eram construídos muito próximos uns dos outros e 

muito rapidamente, pareciam obedecer a um padrão visual. Esta relação com a 

cidade norteou os meus trabalhos artísticos que seguiram uma linha poética de 

reprentação da cidade. Meu trabalho de conclusão de curso teve como título 

“Reações adversas: impressões acerca da vivência no ambiente urbano”, tratava de 

uma reflexão a respeito da produção poética por meio da impressão fotográfica de 

serigrafias sobre bulas de remédio que depois se juntaram a objetos, caixas de 

remédio em uma proposta de instalação que problematizava a vivência urbana em 

uma cidade doente. Este trabalho trazia o estranhamento em relação aos modos de 

morar nestes apartamentos padronizados, muito próximos uns dos outros, ao 

compartilhamento da vida privada e à especulação imobiliária no bairro universitário. 

Quando finalizei a graduação, Licenciatura e Bacharelado em Artes Plásticas, logo 

iniciei também minhas experiências docentes no ano de 2007. Comecei com duas 

aulas para turmas da antiga 8ª série do Ensino Fundamental(9º ano) em uma escola 

estadual na área central de Uberlândia e depois passei em um processo seletivo 

para atuar como professora substituta da área de gravura do Curso de Graduação 

em Artes Plásticas,  da Universidade Federal de Uberlândia. 

Durante o processo seletivo meu pai faleceu em decorrência de um acidente de 

trabalho, soube da minha aprovação no processo seletivo quando estava com ele no 

hospital, depois ele veio a óbito. 

Este fato foi bastante significativo porque comecei minha carreira docente em luto e 

por mais que eu quisesse separar as coisas e não deixar que este luto influenciasse 
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meu trabalho, este foi um fato que me afetou muito. E nem sempre é possível fazer 

a distinção daquilo que é pessoal e do que é profissional, ainda mais quando se trata 

do trabalho em Arte que me parece muito vinculado à vida. 

A oportunidade de lecionar no Curso de Graduação foi muito significativa para mim, 

por um lado eu tinha possibilidade de estar em constante contato com a minha área 

de interesse que era a gravura e por outro, eu me via impossibilitada de continuar 

minhas pesquisas poéticas por motivo do luto e esta dor não parecia ter lugar nestas 

pesquisas. Minha pesquisa artística estava relacionada com as minhas vivências, 

mas buscando a reflexão sobre a cidade. 

Então por um tempo eu foquei mais na minha prática docente, até porque ela era 

uma grande novidade para mim, trazia muitos desafios, tanto em relação às aulas 

que ministava no curso de graduação como também em relação ao Ensino 

Fundamental. As aulas no curso de Artes Plásticas me pareciam mais confortáveis e 

as aulas na escola estadual me levavam para uma perspectiva das demandas de 

luta pela importância do Ensino de Arte na escola. 

Neste primeiro momento da atuação docente trabalhei em regimes de contrato, 

então simultaneamente às aulas na gradução também assumi algumas substituições 

temporárias em escolas municipais e estaduais. 

Desde as primeiras experiências com o ensino, me pareceu haver um contágio entre 

o trabalho docente e as experiência de produção artística. “Ao refletir sobre a 

atuação docente frente ao Componente curricular Arte, faz se necessário também 

analisar a própria pesquisa artística, procurando entender o entrelaçamento destas 

duas práticas”. (OLIVEIRA, 2016, p.105) 

Quando terminou o contrato no Curso de Graduação, assumi vários contratos em 

diferentes escolas municipais e estaduais, localizadas em diferentes bairros de 

Uberlândia. É importante ressaltar que a experiência docente me possibilitou outras 

experiências na cidade, um olhar mais amplo sobre Uberlândia. 
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Em 2009 me mudei para o Bairro Santa Luzia  e em 2010 fui aprovada no Programa 

de Mestrado da Universidade Federal de Uberlândia na linha de pesquisa de 

Práticas e Processos em Artes. 

Minha pesquisa de mestrado mudou significamente a minha percepção e forma de 

atuação docente, assim como posso afirmar que minhas experiências docentes 

influenciaram as minhas práticas artísticas. A pesquisa me fez perceber com mais 

clareza o quanto a experiência docente também  contribuiu e ampliou as 

possibilidades da pesquisa artística. 

Neste momento eu atuava como professora em duas escolas do Bairro Morumbi, 

bairro periférico da cidade de Uberlândia (MG). Na minha pesquisa poética eu 

propunha a elaboração de ações artísticas no espaço urbano, a partir da perspectiva 

da Arte Contextual. Foi aí que decidi que iniciaria o trabalho no bairro Morumbi. 

Segui os caminhos metodológicos apontados por Jorge Menna Barreto ao 

desenvolver seus trabalhos em contexto. Segundo ele o contexto é anterior a obra e 

a define. O método começa com “a escuta de um lugar” (BARRETO, 2008, p.88), 

para depois pensar a ação. Durante a pesquisa fiz várias sondagens por meio de 

andanças a pé e de ônibus no bairro, resultando em ações artísticas participativas 

de cunho político e lúdico (figura 1) e no texto da dissertação intitulado “Trânsitos 

poéticos: perspectivas de ação artística nos trajetos da cidade”. 
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Figura 1: Mariza Barbosa 
Jogo da memória:qual é ponto?, 2011 

Ação artística 
Fotografia: Fernando Gomes, acervo pessoal. 

 

Ao ter a experiência de propor atividades artísticas com passantes da cidade e 

também pelas referências artísticas que enriqueceram as práticas, questionei as 

dificuldades que encontrava na escola em relação ao entendimento da importância 

do Ensino de Arte, tanto por parte de alguns estudantes como por parte dos próprios 

profissionais da educação. 

Daí em diante pensei que pudesse usar estratégias similares na escola daquelas 

usadas na cidade, no sentido político, da micropolítica, assim como as propostas 

pedagógicas influenciaram a elaboração de propostas lúdicas na cidade. De lá para 

cá tenho pensado com maior consciência a relação natural entre a pesquisa artística 

e as propostas pedagógicas desenvolvidas na escola. 

Assim que terminei o Mestrado, passei em um concurso para professora efetiva em 

uma escola municipal que ficava em um bairro próximo à minha casa, trabalhei lá 

por mais de um ano.Depois eu passei em outro concurso no Colégio de Aplicação 

da Universiade Federal de Uberlândia (ESEBA-UFU) em dezembro de 2013 e lá 

continuei minhas experiências pedagógicas simultaneamente prosseguindo a 

pesquisa artística, realizando algumas propostas artísticas em contexto urbano. 

Elas convergem na luta e reivindicação por espaços sensíveis no contexto urbano e 

escolar. Para exemplificar citarei dois trabalhos artísticos realizados em contexto 

urbano e outros dois realizados em contexto escolar. O primeiro, Um tour pelo céu 

de Itajaí, Patos de Minas e Uberlâdia (figura 2), trata-se de ações realizadas em 

espaços públicos das cidades, consistindo em proposições para que o público 

passante pudesse participar soltando pipas com imagens fotográficas do céu 

daquele lugar específico. A proposta chama a atenção para o uso de espaços como 

praças e praias, evocando sua vocação lúdica que nem sempre é explorada no 

cotidiano da cidade. Também propõe a observação do céu por meio das imagens 

fotográficas impressas nas pipas e pela própria ação de soltá-las. 
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A segunda ação, Está caindo flor (figura 3), se deu por meio da tomada da cidade 

como lugar sensível, fiquei em um canteiro da Av. João Naves de Ávila, importante 

avenida da cidade de Uberlândia, desfrutando por horas da sensação contemplativa 

de vivenciar o cair das flores. 

 

Estes dois trabalhos tratam da reivindicação dos usos sensíveis da cidade, 

experimentando-a no tempo da contemplação, o primeiro chama a atenção para a 

ludicidade de locais da cidade que trazem este aspecto na sua essência, mas nem 

sempre são vivenciados, enquanto o segundo, explora a cidade, contrariando a 

lógica da pressa cotidiana e buscando sentido na beleza do florescer do cerrado 

mineiro. 

 

 

Figura 2: Mariza Barbosa 
Um tour pelo céu de Itajaí, 2013 

Ação artística 
Fotografia: Simon Simas, acervo pessoal 

 

Figura 3: Mariza Barbosa 
Está caindo flor, 2016 

Ação artística 
Fotografia: Fernando Gomes, acervo pessoal 

 

Para tratar das propostas pedagógicas, citarei dois trabalhos Pássaros-pipas (figura 

4),desenvolvido com as turmas de 4º ano do Ensino Fundamental e Aviõezinhos de 

papel (figura 5), realizado com turmas de 1º ano.  
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Figura 4: Mariza Barbosa 
Pássaros-pipas, 2015 
Proposta pedagógica  

Fotografia: Fernando Gomes, acervo pessoal 

 

Figura 5: Mariza Barbosa 
Aviõezinhos de papel, 2015 

Proposa pedagógica  
Fotografia: Douglas de Paula, acervo pessoal 

Ambos os trabalhos partem da construção do brinquedo para explorar de forma 

sensível os espaços da escola, visam ativar e sensibilizar o olhar para lugares 

cotidianos e situações corriqueiras por meio de práticas que, por algum instante, 

desestabilizam a lógica da apropriação usual dos espaços. As propostas propõem a 

reflexão do espaço escolar enquanto um lugar da ludicidade, onde é possível 

aprender e trabalhar os elementos artísticos por meio da criação dos próprios 

brinquedos e pela ação de brincar. O processo de elaboração das propostas 

envolveu as referências artísticas, a criação e confecção dos brinquedos, a ação de 

soltar pipas e brincar com os aviõezinhos de papel e depois o desdobramento na 

Instalação de papel que reuniu os objetos e registros das ações em uma exposição 

na Galeria do Curso de Artes Visuais da UFU. 

Dizer sobre estas experiências artísticas e pedagógicas é importante para elucidar o 

quanto os percursos de vida e de formação são importantes na elaboração destas 

práticas e também para verificar o quanto a pesquisa artística e pedagógica estão 

imbricadas. 

Estas experiências fazem parte do repertório do professor e o professor de Arte não 

trabalha com um programa pré-estabelecido, mas inventa e reiventa suas práticas a 

cada momento, lança mão das operações do processo criativo para elaborar sua 

prática pedagógica. No processo criativo não há neutralidade, há sentimento e 
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também influências das referências artísticas e teóricas, é preciso valorizar estes 

aspectos, estas vozes que compõem a narrativa. 

Não podemos nos calar em um momento em que os projetos políticos tendem a 

reduzir ainda mais a importância do Ensino de Arte, podemos também pensar as 

estratégias da Arte Política para mobilização, resistência e luta pela valorização da 

Arte, não podemos admitir retrocessos. Além do Projeto de Lei Escola sem Partido, 

anteriormente mencionado como uma afronta à profissão docente, recentemente foi 

aprovada a Medida Provisória 746/2016 que alterou as diretrizes do Ensino Médio, 

tornando o Ensino de Arte facultativo para este nível da Educação Básica. 

No ano de 2016, nós professores da ESEBA/UFU fizemos uma ação contra o projeto 

Escola sem Partido, (figuras 6 e 7) foi uma ação dentro de um evento proposto pelo 

sindicato de docentes da UFU, ADUFU –SS. Podemos considerar que na ação nos 

valemos algumas operações da Arte Política. Fizemos a representação de zíperes 

desenhados em uma fita colada na boca. Uma das professoras, Lucielle Arantes, fez 

uma fala sobre o nosso posicionamento contrário ao Projeto de Lei, enquanto 

ficávamos com a boca colada com a fita, assim que ela terminou, todos nós 

retiramos a fita da boca e gritamos ao mesmo tempo a frase folclórica: “Cala a boca 

já morreu, quem manda na minha boca sou eu!” 

As experiências acumuladas na luta pelos lugares da sensibilidade, da Arte Política 

podem também nos dar instrumentos para outras lutas que tornaram urgentes no 

contexto atual. Lutar contra a censura, até pouco tempo atrás, nos parecia uma 

reflexão sobre nosso passado e agora nos parece  muito importante para evitarmos 

retrocessos. 
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Figura 6: Mariza Barbosa 
Ação realizada pelos professores da ESEBA 

contrao Projeto Escola sem Partido, 2016 

 

 

Figura 7: Mariza Barbosa 
Ação realizada pelos professores da ESEBA 

contrao Projeto Escola sem Partido, 2016 

 

De acordo MauriceTardif o professor não é somente alguém que aplica 

conhecimentos produzidos por outros, assim como também não é apenas um 

agente determinado por mecanismos sociais, “é um ator no sentido forte do termo, 

isto é, um sujeito que assume a sua prática a partir dos significados que ele mesmo 

lhe dá, um sujeito que possui conhecimentos e um saber-fazer por eles mobilizados 

na ação cotidiana” (2014, p.230). 

O texto narrativo procurou explicitar os aspectos mencionados por Tardif, assim 

como também identificar semelhanças entre a metodologia da pesquisa narrativa e 

da metodologia de “escuta do lugar”, usada na pesquisa artística. As duas 

metodologias partem do princípo da incerteza, levando em consideração o contexto 

observado pelo pesquisador, estas obsevações estão carregadas dos sentidos do 

“eu” do pesquisador. 

A incerteza permeia as práticas artísticas e também as propostas pedagógicas, 

principalmente aquelas relacionadas ao Ensino de Arte que são permeadas pelos 

acasos do processo criativo. No material pedagógico da 32ª Bienal de São Paulo, 

Incerteza Viva, Mia Couto faz a seguinte colocação: “Amo a incerteza como amo a 

certeza. Mas talvez seja hoje necessário fazer um elogio faccioso a favor do que é 

incerto. Ao fim e ao cabo, a incerteza é um abraço que damos ao futuro. A incerteza 

é a ponte entre o que somos e o que seremos.” (2016, p.6) 

Pensar a narrativa das nosssas experiências, nos faz revisitar nosso passado, 

refletir sobre nossas trajetórias, entender nossas dores e frustrações, problematizar 
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nossas contradições e elaborar estratégias de luta. Diante da atual conjuntura 

política penso que teremos para o futuro uma narrativa de lutas pela educação e 

pela maior valorização do Ensino de Arte. 

 

Notas 

                                                 
1
O Programa Escola sem Partido com a autoria do Senador da República Magno Malta tornou-se um projeto de 

Lei nº 193/2016 com tramitação no Senado e propõe como ementa a inclusão do “Programa Escola sem Partido” 
entre as diretrizes e bases da educação. 
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