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- A vida, Senhor Visconde, é um pisca-pisca. A gente nasce, isto é, a gente começa a piscar. 

Quem pára de piscar, chegou ao fim, morreu. Piscar é abrir e fechar os olhos – viver é isso. É 

um dorme-e-acorda, dorme-e-acorda, até que dormi e não acorda mais. 

[...] A vida das gentes neste mundo, seu sabugo, é isso. Um rosário de piscada. Cada pisco é 

um dia. Pisca e mama; pisca e anda; pisca e brinca; pisca e estuda; pisca e ama; pisca e cria 

filhos; pisca e geme os reumatismos; por fim, pisca pela última vez e morre.  

- E depois que morre? – perguntou o Visconde. 

- Depois que morre, vira hipótese. É ou não é? 

 

[Monteiro Lobato, excerto Memórias da Emília, (1936)] 

Imagem 1 - Fernando Botero. Família Colombiana, 1999. Pintura a 

óleo aplicada sobre tela (24x33cm). Acervo do artista. 
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RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo compreender quais as experiências formativas possibilitam a 

constituição da identidade de arte/educador. Para tanto, adotamos os princípios da pesquisa 

autobiográfica como aporte teórico-metodológico do processo investigativo empreendido. 

Constituíram-se sujeitos da nossa pesquisa quatro arte/educadores pernambucanos, que 

possuem uma trajetória de vida pessoal, acadêmica e profissional consolidada. Os 

procedimentos de coleta de dados foram realizados a partir da gravação da narrativa de vida 

desses arte/educadores em áudio, e posteriormente transcritas, constituindo-se em 

autobiografias, que denominamos de protocolos de memória. Apesar de singulares e 

subjetivas, as trajetórias de vida dos arte/educadores apresentam muitas convergências, seja 

pela ausência ou grande frequência das experiências formativas de arte. A partir da análise 

categorial, foi possível mapear, nos diferentes ciclos de vida dos arte/educadores (infância, 

adolescência, juventude, maturidade e velhice), as experiências formativas que lhes 

possibilitaram a constituição de sua identidade docente. Essas experiências foram 

denominadas de: (1) experiências familiares, (2) escolares, (3) docentes, (4) nos movimentos 

sociais, (5) acadêmicas, (6) de criação, (7) em grupos artísticos, (8) em cursos e (9) de gestão 

educativa. Os dados revelaram, entre outros aspectos, que as experiências nos movimentos 

sociais e acadêmicas, apresentam-se em maior número de frequência nas narrativas dos 

arte/educadores, concentrando-se especificamente, na fase da juventude e da maturidade. Isto 

nos indica que o processo de profissionalização do arte/educador ocorre, em grande medida, 

nessas fases, período também onde se estabelece o processo de consolidação da identidade 

profissional desses arte/educadores, nas quais, as experiências acadêmicas e nos movimentos 

sociais desempenham um papel primordial. Por fim, foi possível sistematizar princípios 

norteadores para a formação de professor para o ensino de arte a partir das experiências 

formativas extraídas da história de vida dos arte/educadores. 

 

Palavras-Chave: Arte/Educação; Formação do Arte/Educador; História de Vida; Experiência 

Formativa; Identidade Docente; John Dewey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This study aimed to understand which formative experiences enabled the establishment of the 

identity of the art/educator. To this end the study adopted the principles of the 

autobiographical research as the theoretical and methodological framework of the 

investigative process undertaken. Constituted the subjects of our research four art/educators 

from Pernambuco, who have a personal, academic and professional trajectory consolidated. 

The procedures for data collection were made from recording the life narrative of these 

art/educators in audio and later transcribed, thus becoming autobiographies, which we call 

memory protocols. Though singular and subjective, the life trajectories of the art/educators 

have many similarities, either by the absence or the high frequency of formative experiences. 

From the categorical analysis it was possible to map, in the different life cycles of the 

art/educators (childhood, adolescence, youth, maturity and old age) the formative experiences 

that allowed them to set up their teaching identity. These experiences were named: (1) family 

experiences, (2) school (3) teaching, (4) in social movements, (5) academic, (6) of creation (7) 

in art groups (8) in courses and (9) educational management. The data revealed, among other 

things, that experiences in social movements and academic experiences, present themselves in 

a greater number of frequency in the narratives of the art/educators, concentrating specifically 

on the stage of youth and maturity. This indicates that the process of professionalization of the 

art/educator occurs, largely, in these stages, a period which also establishes the process of 

consolidation of the professional identity of these art/educators, in which, both the 

experiences in the social movements and the academic experiences play a major role. Finally, 

it was possible to systematize guiding principles for the training of teachers for the teaching of 

art from the formative experiences drawn from the life history of the art/educators. 

 

Keywords: Art/Education, Training of the Art/Educator, Life History, Formative Experience, 

Teaching Identity; John Dewey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMEN 

 

 

Este estudio tuvo como objetivo comprender cuales experiencias formativas posibilitaron la 

constitución de la identidad del arte/educador. Para ello, adoptamos los principios de la 

investigación autobiográfica para la contribución teórico-metodológica del proceso 

investigativo desarrollado. Se constituyeron sujetos de dicha investigación cuatro 

arte/educadores pernambucanos, que poseen trayectoria de vida personal, académica y 

profesional consolidada. Los procedimientos de recogida de datos se realizaron a partir de 

grabación en audio de la narrativa de vida de esos arte/educadores, que posteriormente han 

sido transcritas, resultando en autobiografías, que denominamos de protocolos de memoria. A 

pesar de singulares y subjetivas, las trayectorias de vida de los arte/educadores presentan 

muchas convergencias, sea por la ausencia o por la amplia frecuencia de las experiencias 

formativas. A partir del análisis de las categorías elegidas ha sido posible mapear, en los 

diferentes ciclos de vida de los arte/educadores (infancia, adolescencia, juventud, madurez y 

vejez) las experiencias formativas que les posibilitaron la constitución de su identidad 

docente. Dichas experiencias se denominaron: (1) experiencias familiares, (2) escolares, (3) 

docentes, (4) en los movimientos sociales, (5) académicas, (6) de creación, (7) en grupos 

artísticos, (8) en cursos y (9) de gestión educativa. Los datos revelaron, entre otros aspectos, 

que las experiencias en los movimientos sociales y las académicas son las que se presentan en 

mayor número en las narrativas de los arte/educadores entrevistados, centrándose, 

específicamente, en la fase de la juventud y de la madurez. Eso nos indica que el proceso de 

profesionalización del arte/educador ocurre, en mayor medida, en esas fases. Es este el 

período en el que también se establece el proceso de consolidación de la identidad profesional 

de ellos, donde las experiencias en los movimientos sociales y las experiencias académicas 

poseen papel primordial. Por fin, ha sido posible sistematizar principios orientadores para la 

formación del profesor en la enseñanza del arte a partir de las experiencias formativas 

identificadas en la historia de vida de los arte/educadores. 

 

Palabras-Clave: Arte/Educación; Formación del Arte/Educador; Historia de Vida; 

Experiencia Formativa; Identidad Docente; John Dewey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Imagem 2 - Documentos de identificação estudantil e profissional de Everson Melquiades Araújo Silva. 

Arquivo Pessoal. 

. 
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INTRODUÇÃO 

 

A escolha de um objeto de pesquisa não se constitui nunca um processo arbitrário. O 

pesquisador, ao mesmo em que o escolhe, vê-se, também, escolhido por um objeto que se 

projeta em uma trama densa onde são articulados os percursos e os percalços de sua vida 

pessoal, acadêmica e profissional.  

Nessa ótica, este estudo começou a se delinear a partir da minha experiência como 

arte/educador e da minha atuação como formador de arte/educadores, conforme 

apresentaremos a seguir, através de uma breve autobiografia. 

 A profunda relação entre a educação e a arte vem se estabelecendo em minha vida 

desde a infância. Em tenra idade dedicava parte do meu tempo a atividades artísticas, como 

cantar, dançar, representar, desenhar, pintar. Durante a infância ganhei vários concursos de 

desenho e pintura na escola. Na minha comunidade religiosa fazia parte do coral infantil e 

participava de muitas encenações nas datas comemorativas e festivas, tais como o Dia dos 

Pais, Dia das Mães, Natal.  

 Ainda na infância, mantive uma relação significativa com o teatro e com o cinema. 

Esperava um novo filme para ir com a minha família ao cinema, e, na Páscoa, para assistir a 

Paixão de Cristo, que era encenada na comunidade em que eu morava.  

No início da adolescência participei de cursos de desenho, serigrafia e artes cênicas. 

Era um exímio desenhista e passei a fazer parte de grupos amadores de teatro. Na escola, 

durante o Ensino Fundamental II, participava com entusiasmo das aulas de arte.  

Ainda na adolescência, eu e a minha família trabalhamos fazendo decoração de festas 

infantis. Além de trabalhar, também, como palhaço e animador cultural. No entanto, minha 

relação com a educação e com a arte estreitou-se quando passei a ensinar religião e teatro na 

minha comunidade.  

No final do Ensino Médio, ao declinar pelo vestibular, fiquei indeciso entre a 

graduação no Curso de Pedagogia ou no Curso de Licenciatura em Educação Artística - 

Habilitação em Artes Cênicas. Como mantinha um estreito contato com pessoas que haviam 

cursado a Licenciatura em Artes Cênicas, na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 

fui informado no período, que o curso não conseguia formar um bom ator e muito menos o 

bom professor de teatro. Como queria ser professor de teatro, decidi fazer, então, o caminho 

inverso: Cursar Pedagogia, apropriar-me dos processos educativos nas suas diferentes 

dimensões e me especializar na pós-graduação em ensino de arte. 
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Desta forma, durante o Curso de Pedagogia, participei de inúmeros cursos 

relacionados ao ensino da arte. Inclusive, cursei, como aluno especial, várias disciplinas nos 

Cursos de Licenciatura em Educação Artística – Habilitação em Artes Cênicas e Habilitação 

em Artes Plásticas, do Centro de Artes e Comunicação (CAC) da UFPE. Também ministrei, 

dentro e fora do Centro de Educação (CE) da UFPE, cursos de extensão relacionados ao 

ensino de arte.   

Como professor da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Recife, recebi um prêmio 

em um concurso, pela prática de ensino de arte desenvolvida com a minha turma da Educação 

Infantil. 

Com a conclusão da graduação, ingressei ao mesmo tempo no Curso de 

Especialização em Ensino de Arte, no CAC/UFPE, e no Mestrado, no Programa de Pós-

Graduação em Educação, no CE/UFPE; ambos problematizando questões relacionadas ao 

ensino de arte na educação escolar. 

Há mais de uma década venho militando nos movimentos associativos de 

arte/educação local e nacional e na Escolinha de Arte do Recife, participando de congressos 

nessa área e produzindo artigos, estudos e pesquisas. Como professor contratado do 

CE/UFPE, orientei inúmeros trabalhos de conclusão de curso relacionados aos diferentes 

aspectos da Arte/Educação. 

Paralelo às minhas atividades na Educação Escolar, venho desenvolvendo 

sistematicamente minhas atividades como arte/educador na Educação Não-Escolar, no 

Programa de Ensino de Arte Casa da Criatividade, da organização social denominada de 

Núcleo Educacional Irmãos Menores de Francisco de Assis (NEIMFA).  

Desde a última década, venho trabalhando de forma intensa na formação de 

arte/educadores, desenvolvendo minhas atividades como formador em diferentes organizações 

educativas no Estado de Pernambuco, tais como, museus, instituições culturais, redes públicas 

de ensino, universidades e nos movimentos sociais. 

Entretanto, apesar do reconhecimento do saber acumulado sobre o Campo da 

Arte/Educação, em diferentes ocasiões, não venho sendo reconhecido pelos meus pares como 

arte/educador. Essa posição é justificada pelo fato de não possuir formação em cursos de 

licenciatura em arte. Desta forma, os arte/educadores “habilitados” defendem que eu não sou 

habilitado para ensinar arte, pois minha graduação foi no Curso de Pedagogia. O problema 

não está em ser reconhecido como pedagogo, mas em não ser reconhecido, também, como 

arte/educador. O que se constitui na falta de reconhecimento da minha trajetória e da 

contribuição que posso oferecer a essa área de conhecimento. 
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No entanto, minha experiência acima descrita representa em potencial o percurso de 

um grande número de arte/educadores brasileiros. A partir de uma observação analítica sobre 

a realidade da referida área, é possível identificar que este fenômeno não está restrito apenas à 

minha trajetória de vida profissional, pois diferentes arte/educadores já passaram ou passam 

por essa falta de reconhecimento por parte dos seus pares. 

Mas, qual a implicação da falta desse reconhecimento profissional por parte dos pares? 

Será que esse fenômeno, em uma escala de maior proporção, gerou ou pode ainda gerar 

prejuízos significativos no Campo da Arte/Educação? 

Desta forma, desde a Década de 1980, vem se estabelecendo dentro da Arte/Educação 

conflitos internos entre “arte/educadores habilitados” e os “arte/educadores não-habilitados”, 

o que provoca, naquele momento, o enfraquecimento da área. Tais conflitos se configuram 

como um fenômeno prejudicial, uma vez que a Arte/Educação se constitui de um campo de 

conhecimento que historicamente busca a sua afirmação, seja nos sistemas da arte, seja nos 

sistemas educativos.  

Para uma compreensão da dimensão desse fenômeno, tomemos como exemplo o 

Grupo Virtual da Federação Arte/Educadores do Brasil (FAEB). Desde a sua criação, 

arte/educadores membros desse grupo vêm defendendo e investindo na criação de um 

conselho federal de arte/educadores, com a justificativa de que este órgão protegerá a área e 

os seus profissionais. Inclusive, no último Congresso da FAEB (ConFAEB), realizado na 

Cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, no ano de 2009, este constituiu-se um dos 

assuntos da pauta da reunião do conselho representante das associações estaduais, sem, no 

entanto, ser considerado uma prioridade. Mas, qual a função de um conselho? Restringir ou 

proteger a área? Contra quê?  Contra quem? Mas, afinal, qual é o papel da FAEB e das 

diferentes associações estaduais de arte/educação? O movimento associativo de arte/educação 

não está mais cumprindo o seu papel de luta política e conceitual?  

De certa forma, entende-se esse não reconhecimento do trabalho dos arte/educadores 

não-habilitados, pois acredita-se que os profissionais de outras áreas que ensinam arte, mesmo 

que qualificados, estão se apropriando do mercado de trabalho dos arte/educadores 

habilitados. No entanto, é importante que tenhamos uma compreensão histórica da 

constituição da Arte/Educação brasileira, conforme explicitaremos nos argumentos abaixo.  

Primeiro, as terminologias “arte/educadores habilitados” e “arte/educadores não-

habilitados”, em geral, são utilizadas no senso comum pelos licenciados em arte, para 

diferenciá-los de profissionais de outras áreas que também atuam profissionalmente com o 

ensino de arte. Ou seja, eles partem do pressuposto de que hoje, no campo da Arte/Educação, 
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existem duas categorias de arte/educadores: Os licenciados nas diferentes linguagens e 

expressões da arte (teatro, dança, artes visuais e música), formados pelas universidades, que 

se autodenominam de “arte/educadores habilitados”; e os designados “arte/educadores não-

habilitados”, em certa medida, uma expressão pejorativa utilizada para desqualificar esse tipo 

de profissional, estabelecendo no campo profissional da arte/educação, um arte/educador de 

segunda categoria. Neste sentido, cria-se um sistema de castas na Arte/Educação, através de 

um processo contínuo de exclusão profissional.  

Adotamos neste trabalho de tese outra compreensão sobre a terminologia 

arte/educador. Se a “Arte-educação é epistemologia da arte e, portanto, é a investigação dos 

modos como se aprende arte na escola de 1° grau, 2° grau, na universidade e na intimidade 

dos ateliês” (BARBOSA, 2002b, p. 7), para nós, os arte/educadores são todos os sujeitos 

qualificados que trabalham profissionalmente com processos de ensino e mediação dos 

conhecimentos artísticos, nos diferentes contextos da educação formal e não-formal, tais 

como Organizações Não-Governamentais (ONGs), hospitais, galerias, museus, escolas, 

universidades, associações comunitárias. Em geral esses arte/educadores possuem formações 

diversas, sejam elas acadêmicas ou não. Neste sentido, arte/educador é uma categoria 

profissional inclusiva, pois, além de incluir esses profissionais, incluem também os 

professores de artes, sujeitos que cursaram na universidade os diferentes cursos de 

licenciatura em arte. Corroborando com esta perspectiva, Azevedo (2009, p. 336) vai 

defender: 

 

Partimos da ideia arte-educador, em sentido amplo, é todo aquele professor que 

trabalha com arte em sua prática pedagógica (professores da educação infantil, 

especial, animadores culturais e historiadores) diferenciado-se do professor de Arte, 

aquele oficialmente habilitado, formado nos cursos ainda denominados de Educação 

Artística. 

 

Segundo, historicamente o Campo da Arte/Educação Brasileira vem se constituindo 

como um campo interdisciplinar, caracterizado pela atuação de profissionais das diferentes 

áreas humanas, tais como, pedagogos, psicólogos, historiadores, artistas, filósofos, médicos, 

psiquiatras, linguistas, professores das diferentes licenciaturas, educadores sociais, 

turismólogo, entre outros. A atuação desses profissionais caracteriza a Arte/Educação como 

um fenômeno multidimensional, pois ela passa a ser compreendida a partir de diferentes 

pontos de vista e posicionamentos teóricos.   O que é um privilégio para a referida área. 

Terceiro, a Arte/Educação e os arte/educadores são fenômenos que existem antes da 

criação dos cursos de licenciatura em artes, que foram estabelecidos apenas nos meados da 
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Década de 1970, através da Lei de Diretrizes da Educação Nacional de nº 5.692/71, que 

estabeleceu a obrigatoriedade do ensino de arte nas escolas dos então 1º e 2º graus e a criação 

dos Cursos de Licenciatura Curta em Educação Artística.  

Desta forma, a terminologia “arte/educação” e “arte/educadores”, foram criadas pelo 

Movimento Escolinha de Arte (MEA), na Década de 1950, conforme explicitado nos 

diferentes estudos de Barbosa (2010), Varela (1977) e Rodrigues (1977). Isto significa que o 

Campo da Arte/Educação e, consequentemente, a categoria profissional arte/educador foram 

criadas antes dos licenciados em arte. No MEA, quem eram os arte/educadores? Eram 

pedagogos, psicólogos, artistas. Nesta perspectiva, por exemplo, são os pedagogos que estão 

tomando o campo do ensino de arte dos licenciados em arte ou são os licenciados em arte que 

estão tomando o campo de ensino de arte dos pedagogos desde a Década de 1970?  

Não há qualquer dúvida de que o ensino de arte escolar desenvolvido nos anos finais 

do Ensino Fundamental e no Ensino Médio é de responsabilidade dos licenciados em arte. 

Pressuposto que tem que ser defendido e garantido pelas políticas públicas do Campo da 

Educação e pelos movimentos associativos brasileiros de arte/educadores, como a FAEB e a 

Associação Nordestina de Arte/Educadores (ANARTE), através de um processo de luta 

contínua. Porém, o ensino de arte não é um fenômeno que está restrito apenas à educação 

escolar. Como um fenômeno interdisciplinar e multidimensional, ele ocorre também em 

outros espaços, tais como museus, hospitais, organizações não-governamentais (ONGs). Será 

que os cursos de licenciatura em arte vêm preparando arte/educadores para atuar nesses e em 

outros espaços educativos? Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, não é o pedagogo o 

responsável pelo ensino de arte e das demais disciplinas escolares? 

O que está na pauta das nossas discussões não é se esse ou aquele profissional deve 

ensinar arte ou não. A questão propositiva é se esse ou aquele profissional está qualificado 

para ensinar arte e o que poderemos fazer para melhor qualificá-lo para ensinar arte. 

Acreditamos que não devemos estabelecer um campo de atuação profissional partindo 

apenas das diferenças, mas das motivações que temos em comum. Neste caso, a defesa pela 

importância do ensino de arte. 

Isso significa que em vez de nos dividir, deveríamos unir forças, através de uma luta 

política e conceitual para qualificarmos e reafirmamos a área, pois para conservamos as 

nossas conquistas históricas é preciso manter certa vigilância ideológica e epistemológica, que 

não será possível com divisões internas. Como nos alerta Fanon (1979), é preciso sabermos 

identificar os nossos verdadeiros “inimigos”.   
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No entanto, o quadro que acabamos de descrever é apenas um efeito de uma discussão 

mais ampla e profunda que precisamos encarar no Campo da Arte/Educação: A formação do 

arte/educador. Neste sentido, o que caracteriza a formação do arte/educador?  A experiência 

no curso de licenciatura em arte é suficiente para formar o arte/educador?  Que experiências 

possibilitam a constituição da identidade profissional do arte/educador? 

Foi a partir desta necessidade de localização do problema da identidade do 

arte/educador que desenvolvemos essa pesquisa, no Núcleo de Formação de Professores e 

Prática Pedagógica, no âmbito do Curso de Doutorado, do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da UFPE, que teve como objetivo compreender quais as experiências formativas 

possibilitam a constituição da identidade de arte/educador. Nesta direção, para alcançamos 

esse objetivo foi necessário também:   

 

 Identificar na história de vida dos arte/educadores as experiências formativas de arte; 

 

 Identificar os contextos nos quais as experiências formativas de arte foram produzidas; 

 

 Identificar atores que contribuíram na produção das experiências formativas de arte; 

 

 Identificar as ações constituintes das experiências formativas de arte. 

 

A partir da explicitação dos objetivos da nossa pesquisa, acreditamos que fica clara a 

tese central desse estudo: As experiências formativas de arte têm um papel fundamental na 

constituição da identidade profissional docente do arte/educador, pois elas são construtoras de 

subjetividades. No entanto, essas experiências não são produzidas, exclusivamente, como se 

defende, na formação acadêmica desses arte/educadores, nas instituições responsáveis pela 

formação inicial, mas, pelo contrário, e em grande medida, essas experiências são produzidas 

ao longo da vida dos arte/educadores. Por vezes, desde a sua infância.  

A nossa compreensão é que durante a sua trajetória de vida pessoal, acadêmica e 

profissional, os arte/educadores acessam experiências, que lhes possibilitam alcançar outros 

níveis de compreensão sobre o processo de ensino de arte. De outra maneira, isso significa 

dizer que os arte/educadores ativam o processo de autoformação, ou seja, eles vêm 

gerenciando o seu próprio processo formativo.  
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Neste sentido, o professor forma-se a si próprio através da compreensão crítica de seu 

processo de formação como sujeito humano (JOSSO, 2004).  Segundo Freitas (2005a, p. 41), 

“do ponto de vista de uma „teoria da formação‟, a produção dos objetos de saber e dos 

conhecimentos mantém um vínculo estreito com as histórias de vida pessoal e profissional 

dos educadores”.  

No que se diz respeito à construção de princípios para a formação dos arte/educadores, 

se conseguirmos descobrir/encontrar/mapear/explicitar, na história de vida desses sujeitos, 

quais as suas experiências em arte e como elas são construídas, poderemos nos apropriar 

desse “conteúdo experiencial” e compreender, de modo mais consistente, os princípios que 

norteiam o processo formativo dos arte/educadores. 

 Nesta direção, estamos subvertendo a lógica como vem sendo 

produzida/pensada/realizada a formação do sujeito humano na modernidade, e por extensão, a 

formação de professores, e mais especificamente, a formação do arte/educador. Em vez de 

buscarmos, apenas nas teorias produzidas pela academia, respaldo para a constituição de 

princípios para a formação do arte/educador, estamos buscando, também, na trajetória de vida 

de arte/educadores experientes, elementos que ajudem a construir esses princípios.  

Com esta formulação, não estamos de forma alguma negando a contribuição dos 

conhecimentos científicos aos processos de formação e desenvolvimento profissional do 

arte/educador. Muito pelo contrário: como propõem as novas tendências da produção do 

conhecimento humano, estamos privilegiando a segunda ruptura epistemológica, conforme 

nos indica Santos (2000), na qual o saber do senso comum ao se alimentar do conhecimento 

científico, não será o mesmo, nem o conhecimento científico ao se alimentar do saber do 

senso comum será o mesmo, constituindo um conhecimento de terceira ordem, que poderá 

provocar um impacto mais efetivo na realidade social.  

Em consequência desta compreensão, estamos deslocando o campo de estudo da 

formação de professores como política pública para o campo da formação humana. No 

entanto, qual a implicação desse deslocamento?  

Na modernidade, forjou-se a instrução e a escolarização mediatizadas pela escola e 

pela universidade, como lugar privilegiado para a educação e formação dos sujeitos, negando 

a importância de outras instâncias formadoras, tal como os movimentos sociais. Na realidade, 

a escola e a universidade são apenas mais uma possibilidade onde ocorre a formação do ser 

humano, não o lugar privilegiado dessa formação.  

Fazer esse deslocamento é valorizar também outras experiências que são produzidas, 

na maioria das vezes, fora da academia, as quais estão sempre à margem. Aqui, em nossos 
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estudos, essas experiências estão sendo denominadas como “experiências formativas em 

arte”, que são constituídas a partir de diferentes fontes e práticas sociais. 

Além disso, nos propomos também, em nossa tese, a diferenciar alguns processos que 

comumente são evocados como sinônimos, tais como Educação, Ensino, Instrução, 

Treinamento e Formação, como nos sugerem os estudos de Freitas (2001, 2005b). 

Segundo o referido autor, o termo Educar provém do latim educare, que significar 

alimentar, criar, e, educere, que significa fazer sair de. Trata-se de um conceito abrangente 

que designa, principalmente, a ideia do desenvolvimento do ser humano de uma forma geral. 

Ensinar também tem sua origem no latim, insignare, que significa conferir marca, 

uma distinção. Aproxima-se dos vocábulos aprender, explicar, demonstrar e, desta forma, 

confere um sentido predominantemente operatório, metodológico e institucional. O ensino é 

uma educação formal, que se exerce numa instituição; seus métodos são decodificados e esta 

é assegurada por profissionais da educação. 

Por sua vez, instruir, originado do vocábulo latino instruere, significa inserir. Desta 

forma, a instrução apela aos conteúdos a serem transmitidos, fornecendo, ao espírito humano, 

instrumentos intelectuais. 

Já, o termo treinar, indica um aspecto de instrumentalização, no sentido de canalizar 

todas as energias disponíveis, sejam elas físicas, intelectuais ou morais, para atingir 

determinados fins úteis. Poderíamos dizer que o treinamento reclama da educação o exercício 

de suas dimensões pragmáticas. 

Por fim, formar, do latim, formare, significa dar ao ser a forma. O vocabulário apela a 

uma acepção profunda e global da pessoa: transformação de todo ser, re-configurando seus 

saberes: saber saber, saber fazer e saber ser. Nesta perspectiva, formar tem uma dimensão 

antológica, já que, na formação, é o próprio ser que está em causa na sua forma. Ela apela 

para uma enunciação, pelo próprio sujeito, de questões que representam como “seu projeto”, 

de seu devir consigo próprio e com os outros, o que poderíamos chamar de cuidado de si. 

Neste sentido, privilegia a auto-reflexão no sentido de uma desestruturação-reestruturação 

contínua das identidades enquanto “ser multidimensional”, como vem sendo indicado pelos 

estudos sobre experiência educativa, de Dewey (1959b; 1976; 2010), e sobre os estudos de 

identidade, de Hall (2006; 2009). 

Diante do exposto, o deslocamento da formação de professores do campo das políticas 

públicas para o campo da formação humana procura compreender o processo de formação de 

professores como um processo de formação do sujeito humano, em seu sentido radical, 

aproximando as práticas de formação do arte/educador aos princípios da educação como 
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Paideia e como Bildung. Isso nos indica que é preciso buscar nos fundamentos da Educação, 

da Arte e do seu ensino elementos para uma teoria da formação em arte, como já proclamava, 

desde a década de 1980, a professora Noêmia Varela, precursora dos primeiros cursos de 

formação inicial e continuada para arte/educadores realizados no Brasil, através de suas 

indagações: 

 

Mas, que devemos pensar da formação do arte-educador? Quais as relações da arte 

com a educação que poderão melhor delimitar o lugar e a natureza do processo de 

formação do arte-educador? O que dá mais a pensar sobre esta questão e que ainda 

não foi pensado? Que é necessário desaprender para encontrar o caminho mais sábio 

que nos leve à elaboração mais rica do processo de formação do arte-educador? 

(VARELA, 1986, p. 12). 

 

Do ponto de vista dos elementos discursivos, este trabalho foi organizado em cinco 

seções, conforme descreveremos a seguir.  

No primeiro capítulo, buscamos situar o nosso objeto de estudo dentro do campo da 

formação de professores, a partir do levantamento do estado do conhecimento das produções 

relacionadas à temática da formação do arte/educador em diferentes dispositivos de 

socialização da produção acadêmica, tais como os anais de congressos, periódicos, teses e 

dissertações. 

No segundo capítulo, apresentamos as categorias teóricas centrais desta tese: 

experiência e identidade, com base nos estudos de John Dewey e Stuart Hall. Estas categorias 

prepararam o nosso olhar para estabelecer um processo crítico de análise dos dados, 

especialmente, no momento das inferências.  

No terceiro capítulo, apresentamos o corpus da pesquisa, a partir da explicitação dos 

sujeitos investigados e dos elementos metodológicos (instrumentos, procedimentos e técnica 

de análise) empreendidos para efetivação da pesquisa, buscando a todo o momento justificar 

as nossas opções e escolhas teórico-metodológicas. 

No quarto capítulo, apresentamos os resultados obtidos com o percurso metodológico 

implementado: as experiências formativas de arte que possibilitam a constituição da 

identidade docente dos arte/educadores. 

Na última seção, apresentamos nas considerações finais as contribuições desse estudo 

para a compreensão do fenômeno investigado e sugestões de novos objetos de pesquisa 

suscitados a partir da análise das memórias narrativas dos arte/educadores. 

Esperamos que esta tese possibilite a sistematização de princípios norteadores para a 

formação do arte/educador brasileiro, a partir da compreensão de sua própria gênese 
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epistemológica, inaugurando  no cenário acadêmico a compreensão  da arte/educação como 

um campo profissional. 
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CAPÍTULO 1 – A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ENSINO 

DE ARTE NO BRASIL: Qual o Estado do Conhecimento? 
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Imagem 3 - Encontro de Formação na Escolinha de Arte do Recife, na Década de 

1950. Fotografia sobre papel (24x33cm). Autor Desconhecido. Arquivo pessoal da 

Arte/Educadora Noêmia Varela. 

. 
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A Arte/Educação é epistemologia da arte. É a ciência do ensino de arte (BARBOSA, 

1998b, 2002b; RIZZI, 2002; SAUNDERS, 2004). Nesse sentido, a Arte/Educação tem se 

caracterizado como um campo amplo de conhecimento que, durante a sua trajetória histórica e 

sócio-epistemológica, vem agregando diferentes estudos, os quais são frutos de pesquisas 

científicas na área da arte e seu ensino, pesquisas artísticas e da produção de 

conhecimento/saberes, através da prática de ensino experimental de arte, na educação escolar 

e não-escolar. 

Assim, a Arte/Educação, como campo de conhecimento empírico-conceitual, tornou-

se aberto a diferentes enfoques e vem agregando em seu corpus uma diversificada linha de 

atuação, estudo e pesquisa, tal como “a formação do professor para o ensino de arte”. 

A discussão sobre a formação de professores no cenário brasileiro não se constitui em 

uma temática recente, posto que, desde a Década de 1980, ela se tornou uma das questões 

centrais do campo educacional.  

Tomando de empréstimo uma expressão utilizada por Azevedo (1997), a formação de 

professores aparece como uma questão socialmente problematizada; uma temática que tem 

sido tratada, até certo ponto, com abundância pela literatura educacional sob variados ângulos 

e critérios e que conta, inclusive, com um amplo movimento de discussão e reflexão 

institucionalizada sobre o campo denominado “Formação de Professores”. 

Nesta direção, desde a Década de 1990, diferentes estudos vêm sendo empreendidos 

com o objetivo de delimitar o objeto de pesquisa do campo da formação de professores no 

Brasil. Dentre esses estudos podemos citar os trabalhos de Krazilchik (1988), Faria Jr. (1989), 

André (2002), Lima (2003) e Brzezinski (2006; 2007). Esses autores apontam como objetos 

de estudo do campo da formação de professores os seguintes campos temáticos: (1) a 

formação inicial de professores; (2) a formação continuada de professores; (3) a constituição 

da identidade docente; (4) a profissionalização docente; (5) as políticas educacionais de 

formação de professores; e por fim, (6) os saberes docentes e aprendizagem profissional. 

Essa delimitação nos possibilitou compreender em que campo temático o objeto de 

estudo de nossa tese está inserido. Assim, dada a complexidade do nosso objeto de estudo, a 

nossa tese transita entre os diferentes campos de sentido da formação de professores, 

problematizando mais especificamente a questão da identidade docente. 

Mais especificamente no campo da Arte/Educação, o marco histórico do surgimento 

do processo de formação de professores para o Ensino de Arte no Brasil não está relacionado 

à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de número 5.692/71, que estabelece a 

obrigatoriedade do ensino de arte nas escolas de 1° e 2° graus e a criação dos Cursos de 
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Licenciatura Curta em Educação Artística, na Década de 1970. Segundo os estudos de Varela 

(1986) e Barbosa (1984), é possível verificar que a formação dos professores para o ensino de 

arte vem ocorrendo no Brasil, de forma mais sistemática, desde a metade do Século XX. Na 

realidade, essa prática foi instituída na década de 1950, pelas diferentes instituições que 

faziam parte do Movimento Escolinhas de Arte (MEA), através da realização de cursos de 

formação inicial e continuada, especialmente, para os professores que atuavam no 1° Grau.  

No entanto, a maior expressão desse processo formativo aconteceu a partir da Década 

de 1960, com a criação do “Curso Intensivo de Arte na Educação” (CIAE). Esse curso foi 

realizado sob a coordenação técnica e pedagógica da Professora Noêmia de Araújo Varela, 

que trouxe para a Escolinha de Arte do Brasil toda a sua experiência acumulada no decorrer 

de sua formação como Arte/Educadora.   

Sob uma orientação modernista, em 20 anos de sua existência (1961-1981), esse curso 

formou aproximadamente 1.200 (mil e duzentos) arte/educadores de diferentes regiões do 

Brasil. Para que possamos ter uma maior compreensão sobre o CIAE, buscamos em Varela a 

seguinte declaração: 

 

Em minha opinião, o que mais caracterizou o CIAE em seu decurso, foi estar 

centralizado no vigor do ato de criação, mobilizando o impulso exploratório de 

seus alunos, levando cada participante a explorar potencialidades emotivas e 

expressivas das linguagens artísticas, fazendo pensar e repensar em arte e 

educação, no contexto cultural (VARELA, 1986, p. 20). 

 

Com o decorrer dos anos, a ação formativa de preparação dos professores para o 

ensino de arte vem se intensificando, em suas diferentes esferas. Nesse sentido, é possível 

encontrar, em todo o território nacional, diferentes iniciativas relacionadas à necessidade de 

formação dos professores para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem da arte.  

No entanto, o primeiro curso de formação continuada dentro de uma orientação Pós-

Moderna da Arte/Educação ocorreu no Festival de Inverno de Campos de Jordão, em São 

Paulo, sob a Coordenação da Professora Anna Mae Tavares Bastos Barbosa, no início da 

Década de 1980. Realizado em parceria com diferentes instituições culturais, a partir da 

implementação de inúmeras atividades, esse evento contou com a participação de 6.500 (seis 

mil e quinhentos) professores de arte de São Paulo. Foi à primeira tentativa de atualizar os 

arte/educadores brasileiros sobre os novos princípios do ensino de arte, dentro de uma 

perspectiva pós-moderna.  

Nesse período, o termo “atualização” foi utilizado por Barbosa para designar o 

processo de formação continuada de professores, conforme citação abaixo: 
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Venho frequentemente usando o termo “atualização de professores” para designar a 

educação permanente que deveria ser propiciada pelo Estado àqueles que são 

responsáveis pela educação de crianças e jovens. Prefiro a expressão “atualização de 

professores” à fórmula mecanicista “reciclagem de professores” (professor não é 

máquina), porque a palavra atualização tem várias conotações que reforçam a idéia 

de educação como processo de liberação (BARBOSA, 1984, p. 127).  

  

Percebe-se, portanto, a partir dos dois exemplos apresentados, que, há mais de quatro 

décadas, diferentes iniciativas vêm sendo empreendidas para a formação dos professores para 

o ensino de arte, sejam elas no âmbito da formação inicial ou continuada. Mas como a 

literatura especializada vem teorizando essa prática formativa para que possamos melhor 

compreendê-la e aperfeiçoá-la? Em que grupo temático, no universo da produção preocupado 

sobre a formação de professores para o ensino de arte, localiza-se a minha tese de 

doutoramento? 

Nesta direção, realizamos três estudos, que em seu conjunto, teve como objetivo 

compreender como a formação de professores para o ensino de arte vem sendo 

problematizada pela literatura especializada na área da Educação e da Arte no Brasil (SILVA, 

2007a, 2007b, 2008). 

O primeiro trabalho (SILVA;ARAÚJO, 2007a), buscou compreender como a temática 

da formação de professores para o ensino de arte vem sendo problematizada pelas 

dissertações e teses produzidas nos programa de pós-graduação no Brasil. Foram encontradas 

37 (trinta e sete) pesquisas no Banco de Tese da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES) relacionadas à temática.  

Os dados revelaram que a grande concentração da produção sobre a temática foi 

realizada no âmbito do mestrado, sendo cerca de 28 (vinte e oito) dissertações (76%) e apenas 

09 (nove) teses de doutorado (24%). Essas pesquisas foram produzidas basicamente nos 

cursos de pós-graduação em Educação (73%) e Artes (16%). Encontramos também estudos 

realizados em outros programas, tais como os de Educação Especial, Psicologia Escolar e 

Desenvolvimento Humano, Ciências da Comunicação e Ciências e Práticas Educativas (11%). 

Com exceção da Região Norte do Brasil, todas as outras regiões brasileiras 

produziram em nível de pós-graduação estudos sobre a formação de professores para o ensino 

de arte. Porém, a grande concentração dessas pesquisas situa-se na Região Sudeste (54%), 

como vem ocorrendo tradicionalmente com a produção do conhecimento científico de forma 

geral. Entre outras explicações, essa concentração deve-se ao fato de que grande parte dos 

programas de pós-graduação em Educação e Artes está localizada nessa região. As Regiões 
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Nordeste (19%) e Sul (22%) apresentam quase o mesmo nível de produção relacionado à 

temática.  

O segundo estudo teve como objetivo compreender como a formação de professores 

para o ensino de arte vem sendo problematizada pelos artigos científicos publicados em 

periódicos brasileiros especializados (SILVA, 2007b). Ao total, foram encontrados 07 (sete) 

artigos no Portal de Periódicos da CAPES: um artigo nos “Cadernos de Pesquisa”, da 

Fundação Carlos Chagas (São Paulo); um artigo no periódico “Educação & Realidade” (Rio 

Grande do Sul), da Faculdade de Educação, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul; e 

cinco artigos no periódico “Educação” (Rio Grande do Sul), do Centro de Educação, da 

Universidade Federal de Santa Maria. 

Por fim, o terceiro estudo teve como objetivo compreender como a formação de 

professores para o ensino de arte vem sendo problematizada pelos artigos científicos 

publicados em eventos científicos brasileiros da área da Educação e das Artes (SILVA, 2008).  

Os resumos dos artigos foram coletados nos anais dos eventos científicos que vêm 

problematizando e refletindo historicamente sobre a formação de professores no Brasil. Nesta 

direção, foram selecionados para fazer parte do universo desse grupo cinco eventos 

científicos. São eles: a Reunião Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 

em Educação (ANPED), o Encontro de Pesquisa Educacional do Norte e Nordeste (EPENN), 

o Congresso Nacional da Federação de Arte Educadores do Brasil (ConFAEB), o Encontro 

Nacional da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas (ANPAP) e o 

Congresso da Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas 

(ABRACE).   

Ao total, encontramos a presença de 131 (cento e trinta e um) artigos científicos 

relacionados com a formação de professores para o ensino de arte. No entanto, a grande 

concentração da produção sobre a temática foi encontrada nos eventos científicos 

relacionados à arte, e mais especificamente no ConFAEB. Isso significa que o ConFAEB 

ainda vem se constituindo como o espaço privilegiado de socialização das pesquisas 

relacionadas ao campo da Arte/Educação. 

Os dados apresentados nas três pesquisas revelaram a presença de um total de 175 

(cento e setenta e cinco) estudos relacionados à formação de professores para o ensino de 

artes, produzidos entre os anos de 1989 e 2007.  

Conforme pode ainda ser verificado, cerca de 75% da  produção sobre a formação de 

professores para o ensino de artes está relacionada aos artigos científicos publicados nos anais 

dos eventos científicos brasileiros na área de Educação e Arte, em detrimento a 21%  da 
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produção relacionada aos estudos de pós-graduação e 4% relacionados aos artigos publicados 

em periódicos especializados. Isso significa dizer que o lugar privilegiado de socialização e 

democratização dos conhecimentos científicos relacionados à formação de professores para o 

ensino de artes são os eventos científicos na área da Educação e da Arte. 

Foi possível verificamos também, que os estudos relacionados com a formação de 

professores para o ensino de artes foram publicados de forma mais intensa no final do Século 

XX e na primeira década do Século XXI. Esses dados corroboram com os estudos no campo 

da formação de professores ao afirmarem que, só a partir da década de 1980, o campo da 

formação de professores passou a ser considerado como uma área estratégica para o avanço 

dos índices de qualidade da educação escolar, constituindo-se como um campo prioritário da 

agenda governamental e das políticas públicas em educação. Desta forma, esses dados 

explicam o número significativo de pesquisas realizadas nesta área no referido período. 

Esses estudos buscaram compreender, ainda, a formação dos professores para o ensino 

de artes a partir das suas diferentes modalidades, tais como: a formação inicial dos professores 

realizada nos diferentes cursos de Licenciatura: Artes Visuais, Dança, Música e Teatro 

(AGUIAR, 1997; ALMEIDA, 1992; BITTENCOURT, 2002); a formação inicial de 

professores realizada no curso de Pedagogia e no Curso Normal Médio (MARTINS, 1997; 

BECHER, 2001; WEISS & NUNES, 2006); a formação continuada dos professores que 

atuam no Ensino Fundamental II e Ensino Médio (LOPONTE, 2006; ROSA, 2006; SILVA, 

2001); a formação continuada dos professores que atuam na Educação Infantil e Ensino 

Fundamental I (AGUIAR, 2002; GOMES, 2000; SILVA, 2005); o processo de educação 

permanente dos professores que atuam no Ensino Fundamental II e Ensino Médio 

(SARDELICH, 2001; MARTINS, 2006; ANDRADE, 2000); e, por fim, o processo de 

educação permanente dos professores que atuam na Educação Infantil e Ensino Fundamental I 

(CARVALHO, 2003; CORAGEM, 1989; e FERREIRA, 2000). 

No entanto, a grande concentração dos estudos está relacionada à formação inicial de 

professores para o ensino de artes, seja no âmbito dos cursos da Licenciatura, no Curso de 

Pedagogia e no Curso Normal Médio. 

Ainda, a partir da análise dos conteúdos dos trabalhos científicos analisados, os dados 

revelaram aspectos emergentes e silenciados em torno e na margem das produções 

acadêmicas sobre a formação de professores para o ensino de arte. 

Em relação aos aspectos emergentes, foi possível constatar a presença de discussões 

contemporâneas, tais como: a análise das disciplinas e do processo formativo relacionados ao 

ensino de arte nos cursos de formação inicial na Pedagogia, no Normal Médio e nas 
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Licenciaturas; a análise dos cursos através dos currículos de formação; a constituição da 

identidade profissional e da profissionalização para o ensino de arte a partir da história de vida 

e do percurso formativo dos arte/educadores; a escola como local privilegiado da formação e 

a prática pedagógica como conteúdo institucionalizado para a formação docente em arte; a 

formação do arte/educador que atua em Organizações Não-Governamentais (ONGs); a 

formação dos formadores dos professores de arte no Brasil; a ideia de formação do 

arte/educador como auto-formação; a questão da experiência na formação de professores e a 

produção de saberes docentes para o ensino de arte; a utilização das novas tecnologias e da 

Educação à Distância no percurso formativo dos professores de arte; análise do acesso à 

formação, carreira, condições de trabalho e remuneração do arte/educador; as questões 

relacionadas a gênero, educação e a docência no ensino de artes; estudos que estabelecem 

uma relação de comparação com os modelos formativos de outros países; estudos sobre a 

história da formação de professores para o ensino de artes no Brasil; o papel do estágio 

curricular e da prática de ensino nos cursos de formação dos arte/educadores; o princípio da 

interculturalidade na formação dos professores de artes; os efeitos didáticos resultantes da 

implementação de dispositivos metodológicos de formação; e os grupos de formação e a 

escrita docente como dispositivo de formação dos professores de arte.     

No entanto, há outros aspectos que são silenciados por essas pesquisas. São eles: A 

contribuição dos museus e galerias de artes para a formação continuada dos professores para o 

ensino de artes; a formação de professores para o ensino de arte inclusivo e para atuação na 

educação especial; a formação do arte/educador que atua em organizações educacionais, não-

escolares, tais como os museus e galerias de arte, hospitais, livrarias e as instituições culturais 

de uma forma geral; a formação para o ensino de artes de professores leigos e dos professores 

que atuam na Educação de Jovens e Adultos, em classes multisseriadas e no meio rural 

(Educação no Campo); e os princípios do ensino de arte pós-moderno na formação dos 

professores para o ensino de arte, tal como a da interdisciplinaridade. 

Mas, afinal, o que apontam os estudos sobre a formação de professores para o ensino 

de artes? Os resultados dessas pesquisas apontam que já existe uma produção relevante sobre 

o campo da “formação de professores para o ensino de arte”, produzidas e socializadas através 

dos diferentes dispositivos acadêmicos, tais como os estudos de pós-graduação, periódicos e 

anais de eventos científicos. 

 Isso nos faz considerar que a produção, apesar de relevante e significativa, ainda não é 

suficiente, pois mesmo com o avanço conceitual apresentado nas temáticas acima 

mencionadas por esses estudos, o número de publicações encontradas não é representativo, 
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diante da necessidade de melhor compreender e nortear esse fenômeno tão complexo, em um 

país de dimensão continental e com tantas especificidades regionais e locais.  

 Esta afirmativa pode ser verificada de forma muito simples: conforme constatamos, 

em torno de quase duas décadas (1989-2007), produzimos em âmbito nacional um número 

total de 175 trabalhos científicos. Se dividirmos essa produção pelo período de tempo em que 

ela foi produzida, nós teríamos em média nove (09) trabalhos científicos produzidos por ano. 

O que significa um nível de produção ainda limitado. 

 Para além dos aspectos quantitativos, é necessário esclarecer, também, que muitos 

aspectos relevantes sobre a formação de professores para o ensino de artes ainda são 

silenciados, tais como a formação de arte/educadores que trabalham nos movimentos sociais e 

populares. 

 Como é possível verificarmos a partir desse levantamento do estado do conhecimento 

sobre a formação de professores para o ensino de arte no Brasil, diferentes questões de 

importância contemporânea já vem sendo contempladas pelas pesquisas científicas, tal, como, 

a produção da identidade docente do arte/educador. No entanto, encontramos apenas entre os 

anos de 1989 a 2007, um estudo que buscou se aproximar dessa temática (LOPONTE, 2006). 

O referido estudo foi publicado pela Revista Educação, do Centro de Educação da UFSM, sob 

o título “Escrita de si (e para os outros) na docência em arte”. 

 Neste sentido, esse levantamento bibliográfico indica a presença de uma lacuna no 

campo da Arte/educação no que se trata da produção de estudos relacionados ao processo de 

constituição da identidade do arte/educador. Dessa forma, acreditamos que esse deve se 

constituir, entre os outros, um campo prioritário de investigação dos pesquisadores da 

Arte/Educação, posto que, a discussão sobre a identidade docente vem se constituindo no 

campo da Educação, e mais especificamente, no campo da Formação de Professores, uma das 

questões centrais, especialmente em tempos de crises dos processos identitários dos quais 

vivemos atualmente, conforme nos indica os estudos de Lopes (2001), Hall (2006, 2009), 

Dubar (2009) e Woodward (2009). 

 A centralidade dessa temática na contemporaneidade emerge da necessidade de 

compreendermos “o que são”, “como são constituídas”, “como ocorre à manutenção das 

diferentes identidades sociais” e por que, em certa medida, essas identidades devem ser 

questionadas. Fazer essa discussão no campo profissional da arte/educação é questionar as 

relações de poder que vem se estabelecendo desde a Década de 1970, neste campo, com a 

criação dos cursos de licenciatura em arte. Essa perspectiva nos encaminha para uma 

discussão mais profunda sobre os aspectos da existencialidade dos processos de subjetivação 
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que formam em grande medida os arte/educadores, nos possibilitando questionar uma série de 

pressupostos que vem se estabelecendo no processo de formação do profissional do ensino de 

arte, para além das superficiais discussões sobre as políticas de formação do arte/educador no 

Brasil. 

É compartilhando desse ideário que produzimos esta tese de doutoramento, na 

perspectiva de contribuir com o aperfeiçoamento desse fenômeno tão complexo, que é a 

formação humana, e consequentemente, subsidiar a formulação de práticas formativas para os 

arte/educadores, que sejam comprometidas com o crescimento integral das novas gerações, 

que perpassam, também, pelo desenvolvimento cultural dos sujeitos. 

Com o objetivo de auxiliar o estudo de futuros pesquisadores sobre o estado do 

conhecimento da formação de professores para o ensino de arte na literatura especializada do 

campo da arte/educação, encontram-se no apêndice desta tese, os quadros descritivos com a 

catalogação das teses e dissertações (Apêndice 18, p. ), dos artigos publicados em periódicos 

(Apêndice 19, p. ) e dos artigos publicados em eventos científicos especializados na área de 

arte, educação e seu ensino (Apêndice 20, p. ), que se constituiu do material de análise que 

resultou neste capítulo.   

No próximo capítulo apresentaremos as categorias centrais que nortearam o processo 

investigativo desta tese, a partir dos diferentes estudos relacionados à experiência e identidade 

docente. 
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CAPÍTULO 2 – EXPERIÊNCIA E IDENTIDADE: Elementos para a 

Compreensão da Formação do Arte/Educador na Contemporaneidade 
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Imagem 4 - Bala perdida (São Sebastião). Nelson Leirner, 2002. Gesso e metal. Coleção 

Galeria Brito Cimino. 
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           Conforme verificamos no capítulo anterior, a discussão sobre a identidade do 

arte/educador vem se constituindo de uma das lacunas dos estudos do campo da 

Arte/Educação. Desta forma, desenvolvemos este estudo de tese que tem como objetivo geral 

compreender quais as experiências formativas possibilitou a constituição da identidade do 

arte/educador.  

            Neste sentido, “experiência” e “identidade” constitui-se das categorias centrais da 

nossa pesquisa. Apresentaremos a seguir, a partir dos estudos de diferentes teóricos dos 

campos da Filosofia, Pedagogia e Sociologia, uma concepção crítica e analítica sobre 

experiência formativa e sobre os processos de produção identitária. No entanto, essas 

temáticas serão apresentadas tomando como centralidade os estudos de John Dewey e Stuart 

Hall, que na contemporaneidade, constitui-se de teóricos que nos possibilita compreender o 

fenômeno da formação humana dentro de uma perspectiva pós-moderna. 

 

2.1. Experiência: Contribuições do Pensamento de John Dewey 

 

             Ao longo da história da filosofia ocidental, a experiência vem constituindo-se numa 

das categorias centrais da teoria filosófica. Esta emerge na tensão em torno do debate entre 

diferentes correntes filosóficas, a partir dos seus principais representantes. Dentre eles, 

poderíamos citar os nomes de Platão (427-347a.C.), Aristóteles (384-322a.C.), Bacon (1561-

1626), Locke (1632-1704), Hume (1711-1776), Condillac (1715-1780) e Helvetius (1715-

1771).   

Entre os filósofos e sociólogos contemporâneos, Theodor Adorno (2003), Walter 

Benjamim (1994; 2002), François Dubet (1996) e John Dewey (1934; 1948; 1951; 1958; 

1959a; 1959b; 1961;1976; 2010), vem sendo considerados teóricos com uma certa evidência 

no debate acadêmico atual, pois apresentam problematizações significativas em torno da 

noção de experiência, que vêm servindo de base teórica para estudos de diferentes áreas do 

campo das ciências sociais, das artes e da filosofia. 

Nas obras “Teoria Estética” (ADORNO, 1970) e “Experiência e Criação Artística” 

(ADORNO, 2003), Theodor Adorno busca estabelecer parâmetros para uma teoria filosófica 

da experiência estética. Já Walter Benjamim, nos seus diferentes estudos, formula uma 

compreensão de experiência formativa. A exemplo desses estudos, poderíamos destacar os 

seus ensaios “Experiência” (BENJAMIM, 2002) e “Experiência e Pobreza” (BENJAMIM, 

1994). François Dubet, por sua vez, em seu livro “Sociologia da Experiência” 

(DUBET,1996), sistematiza uma teoria sociológica da experiência, a partir de críticas a 
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sociologia clássica, sem contudo abandoná-la. Por fim, John Dewey, em seus diferentes livros 

(DEWEY, 1934; 1948; 1951; 1958; 1959a; 1959b; 1961;1976; 2010), vai constituir e 

defender uma teoria filosófica da experiência a partir do ponto de vista da pedagogia, da 

estética, da democracia, da psicologia e da sociologia. 

No entanto, aqui neste trabalho de tese, optamos pela noção de experiência 

sistematizada por John Dewey. A escolha por esse filósofo justifica-se por três razões:  

 

a) John Dewey é o único filósofo que aproxima a noção de experiência ao Campo da 

Educação. Nesta tentativa, ele acaba por sistematizar uma teoria filosófica da experiência 

educativa. Nem mesmo os neopragmáticos buscaram estabelecer essa relação. Por sua vez, 

estes dedicaram especificamente os seus estudos ao campo da psicologia, da psicanálise e da 

psiquiatria. Entre os estudos dos principais neopragmáticos podemos citar os trabalhos de 

Rorty (1999; 2005; 2007) e de Davidson (1992; 2001; 2002). Neste sentido, apenas John 

Dewey vai dedicar-se a realizar uma relação entre o pragmatismo e a educação. 

  

b) A noção de experiência é a categoria central e transversal da teoria filosófica de John 

Dewey, aparecendo quase que em todas as suas obras. Esta categoria, inclusiva, nomeia os 

títulos dos seus principais livros: “Arte como Experiência” (DEWEY, 2010); “La Experiencia 

e La Naturaleza” (DEWEY, 1948); “Experiência e Educação” (DEWEY, 1976). 

 

c) A Teoria da Experiência, de John Dewey, nos ofereceu pressupostos teórico-metodológicos 

que serviram de guia para a materialização do processo de investigação empreendido, 

especialmente nos procedimentos de coleta e análise dos dados, conforme apresentaremos no 

terceiro capítulo desta tese.  

 

Para uma melhor compreensão da noção de experiência proposta por John Dewey, 

apresentaremos a seguir uma contextualização do seu pensamento filosófico, através de uma 

breve biografia do referido autor. Essa biografia foi estabelecida a partir dos estudos de 

Barbosa (2002), Cunha (2001; 2002), Mariconda (1980) e Filho (1959). 

John Dewey nasceu no dia 20 de outubro de 1859, na Cidade de Burlington, no Estado 

de Vermont, Estados Unidos da América. Ao falecer em 1º de junho de 1952, em Nova York, 

aos 92 anos de idade, ele deixou uma extensa obra, constituída de mais de 40 volumes. Sem 

falar dos inúmeros textos dispersos em diferentes universidades americanas, que não foram 

publicados.  
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A maioria dos seus livros foram traduzidos para diferentes línguas, a exemplo do 

francês, alemão, chinês, italiano, búlgaro, grego, turco, russo, sueco, húngaro, japonês, árabe e 

especialmente para o espanhol. Para o português do Brasil, foram traduzidos cerca de 20 

livros. São eles: A Valoração nas Ciências Humanas (DEWEY, 2009); Como 

Pensamos (DEWEY, 1959); Democracia e Educação (DEWEY, 1959, 2007); Experiência e 

Educação (DEWEY,1976; 2010); Experiência e Natureza (DEWEY, 1974); Experiência e 

Natureza; Lógica: a teoria da investigação; Arte como Experiência; Vida e Educação; Teoria 

da Vida Moral (DEWEY, 1980); Liberalismo, Liberdade e Cultura (DEWEY, 1970); 

Liberdade e Cultura (DEWEY, 1953); Meu Credo Pedagógico (DEWEY, 1954); Natureza 

Humana e a Conduta (DEWEY, 1956); O Pensamento Vivo de Jefferson (DEWEY, 1954); 

Reconstrução em Filosofia (DEWEY, 1959); Teoria da Vida Moral (DEWEY, 1960); Vida e 

Educação (DEWEY, 1959); Cultura e Indústria na Educação (DEWEY, 2002); Democracia 

Cooperativa (DEWEY, 2008); e Arte como Experiência (DEWEY, 2010); .  

Anísio Teixeira foi responsável em grande medida pelas edições e traduções das obras 

de John Dewey no Brasil, especialmente publicadas pela Companhia Editora Nacional, sob os 

auspícios do então Instituto Nacional de Estudos Pedagógico (INEP), hoje denominado de 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.  

Em 1879, bacharelou-se em artes, pela Universidade de Vermont, e recebeu o título de 

doutor em filosofia pela Universidade John Hopkins, em 1884. Foi professor nas 

Universidades de Michigan, Minnesota, Chicago e Colúmbia. Nessas instituições, também 

desenvolveu diferentes atividades de gestão. 

Filósofo, psicólogo, pedagogo, educador e cientista político e social, John Dewey, é 

considerado um dos grandes pensadores do Século XX e um dos pioneiros do pragmatismo. 

Foi criador das Escolas-Laboratórios, primeiras instituições de pedagogia experimental da 

história da educação, as quais as teorias e prática pedagógicas podiam ser testadas. Essa ideia 

inspirou a criação das escolas experimentais no Brasil, por Anísio Teixeira, equivalente hoje, 

aos colégios de aplicação das faculdades de educação.  

Sua teoria pedagógica inspirou a renovação de uma série de sistemas de ensino em 

todo mundo no início do Século XX, tais como os da China, Japão, Turquia, Rússia e Índia. 

No Brasil, ele inspirou o movimento de renovação das ideias e práticas pedagógicas, 

conhecida como Escola Nova, conforme explicitado no Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova, em 1932.  

No Brasil, no entanto, pouco se conhece com profundidade as obras de John Dewey, 

especialmente as novas gerações de educadores, professores e arte/educadores. Além de 

javascript:open_window(%22http://200.144.190.234:80/F/6UVIHYUCIGTIS3KCCSETBD6DADFM7DATJHGH1INP6C46V46IDM-00218?func=service&doc_number=000096571&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://200.144.190.234:80/F/6UVIHYUCIGTIS3KCCSETBD6DADFM7DATJHGH1INP6C46V46IDM-00218?func=service&doc_number=000096571&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://200.144.190.234:80/F/TVHN9NQARCYREGAL7U6HFITE3YU7CBQPQPNYRALMX6C8JA9KP3-02963?func=service&doc_number=000577753&line_number=0010&service_type=TAG%22);
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possuirmos um número reduzido de publicações para o português do Brasil, a grande 

concentração dessa produção é datada das Décadas de 1950 e 1970. Neste sentido, elas já 

estão esgotadas desde os meados da Década de 1970. Mesmo os livros publicados nesse 

período não são de fácil acesso, pois eles não estão presentes nos acervos das bibliotecas das 

universidades brasileiras mais importantes. Atualmente, o maior acervo das obras de John 

Dewey, em língua portuguesa e línguas estrangeiras, encontram-se na Universidade de São 

Paulo (USP). 

A ausência do legado do pensamento de John Dewey no cenário educacional brasileiro 

é resultado do processo de desqualificação empreendida por um grupo de intelectuais 

brasileiros, que reduziram a extensa e complexa teoria deweyana ao ativismo educacional, 

conforme nos alerta Barbosa:  

 

No Brasil, com a política anti “escola nova” empreendida pelas Faculdades de 

Educação hegemônicas, como as da Universidade de São Paulo, da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo e da Universidade de Campinas, John Dewey, 

por ter sido inspirador do que pejorativamente se chamou no Brasil de “escola 

novismo”, foi banido dos estudos educacionais. Passou a ser visto por muito tempo 

como defensor de uma educação elitista, pelos que se consideravam renovadores, e, 

pela direita, como um esquerdista americano que era preciso rasurar. Havia ainda os 

que se julgavam de esquerda e nacionalista por recusarem qualquer influência 

americana e procuravam, para demonstrar seu esquerdismo, se associar ao 

pensamento e à pedagogia européia, desprezando tudo o que vinha dos Estados 

Unidos. Como se do ponto de vista de identidade cultural houvesse algum avanço 

em baixar uma bandeira colonizadora e levantar outra igualmente colonizadora 

(2002, p. 15). 

 

Complementa ainda a autora: 

 

Em artigo publicado no primeiro número da revista Teias (jan./jun. 2000), Paulo 

Ghiraldelli, a propósito de Anísio Teixeira e dos dias em que sobre ele era lícito 

dizer, nos cursos de pós-graduação em Educação, “não li e não gostei”, aponta a 

mesma atitude desqualificadora, por parte dos orientadores de tese dos anos 70 e 80, 

em relação a John Dewey, mestre de Teixeira. Atacados de tecnicistas e liberais 

pelos antiamericanistas de direita e pelos marxistas que não os leram, como diz 

Ghiraldelli, todos nós perdemos por não ler seus textos que, longe de serem 

obviedades ditas de modo glamoroso, levam a pensar (BARBOSA, 2002, p. 16). 

 

 

Percebe-se, desta forma, que, tanto no Brasil, como nos Estados Unidos, o pensamento 

de John Dewey esteve em recessão durante mais de quatro décadas.  Porém, desde a Década 

de 1990, e nos anos 2000, mais especificamente no Brasil, os pós-modernos, de diferentes 

campos de estudo, vêm retomando John Dewey com força total. Como nos afirma Barbosa 

(2002, p. 14), “houve uma espécie de loteamento do pensamento de Dewey em setores 
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especializados”, como os da Economia, Política, Filosofia, Arte, Educação, Religião, a partir 

da discussão de temáticas relacionadas ao racismo, anti-semitismo, feminismo, imigração, 

comunidade e multiculturalismo. 

Para termos uma ideia da contemporaneidade do pensamento pedagógico de John 

Dewey, a tendência educativa denominada de epistemologia da prática e/ou racionalidade 

prática, que busca estabelecer novos sentidos para a formação de professores e para a prática 

docente, está baseado na ideia de pensamento reflexivo de John Dewey. Entre os principais 

representantes dessa tendência podemos destacar os nomes de Gauthier (2006), Goméz 

(1995), Schön (1995), Tardif (2002) e Zeichner (1993; 1995). 

Não é por acaso que mais recentemente foram republicados os livros Democracia e 

Educação (DEWEY, 2007) e Experiência e Educação (DEWEY, 2010) e foram traduzidos 

para o português do Brasil três novos títulos: A Valoração nas Ciências Humanas (DEWEY, 

2009); Democracia Cooperativa (DEWEY, 2008); e Arte como Experiência (DEWEY, 2010). 

Este último tem uma importância significativa para os arte/educadores, pois como nos relata 

Barbosa (2002, p. 21): 

 

O paradoxo é que Art as experience é o livro mais complexo de Dewey e o menos 

estudado, provavelmente por ter sido publicado quando o escritor já velho, afastado 

da mídia, não tinha um prestígio público tão evidente quanto antes. 

 

Art as experience ainda permanece à espera de tradução em português e de arrojados 

decodificadores. 

 

Espero que esses leitores/decodificadores surjam para me propiciar diversas 

extensões do pensamento de Dewey atualizado. 

 

 

 Desta forma, John Dewey vem sendo retomado no mundo inteiro. No Brasil, já é 

possível encontrarmos diferentes estudos em torno das suas principais categorias teóricas. 

Entre os estudos mais significativos podemos destacar os trabalhos de Cunha (2001; 2002), 

Moreira (2002), Amaral (2007) e Barbosa (2002; 1998a). 

 No âmbito acadêmico, encontramos em torno de 106 (cento de seis) trabalhos de pós-

graduação que busca estabelecer diferentes relações com os estudos de John Dewey. Entre 

esses estudos, contabilizamos, no período de 1991 a 2009, 27 (vinte e sete) teses e 79 (setenta 

e nove) dissertações. No entanto, a grande concentração desses trabalhos estão nos anos 2000, 

somando um total de 95 (noventa e cinco) estudos, em detrimento de 11 (onze) pesquisas 

produzidas na Década de 1990. Dessas produções, 26 (vinte e seis) trazem o nome de John 
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Dewey no título dos trabalhos, o que representa um avanço, pois como afirma Barbosa (2002, 

p. 21), “Agora, os que escrevem sobre John Dewey já não correm o perigo de serem 

discriminados pelos pedagogos brasileiros”. Em contraposição, neste montante, encontramos 

apenas 12 (doze) trabalhos de arte/educação que estabelecem relações com os estudos de John 

Dewey, dos quais podemos citar os estudos de Corrêa (2007), Pereira (2004) e Leite (2007). 

Sobre a noção de experiência em Dewey, localizamos 37 (trinta e sete) trabalhos, entre os 

quais destacamos os de Carlesso (2008), Nellessen (2004), Rocha (2006), Casteller (2008), 

Filho (2007) e Medeiros (2004). 

 É importante ainda ressaltar que, além de influência inglesa no ensino de arte 

brasileiro, através da presença dos estudos de Read (1982) Lowenfeld (1977), trazidas pelo 

Movimento Escolinhas de Arte (MEA), conforme apresentados pelos estudos de Pedrosa 

(1993), John Dewey foi o teórico que exerceu grande influência sobre a arte/educação 

brasileira. Ana Mae Barbosa constitui-se no cenário nacional e internacional a pesquisadora e 

intérprete da influência norte-americana no ensino de arte brasileira, através da presença do 

pensamento pedagógico de John Dewey (BARBOSA, 2002; 1982; 1975; 1998a).  

 Nesses estudos, Barbosa vai apontar que, desde o início da recepção de seu 

pensamento no Brasil, na Década de 1930, John Dewey foi mal compreendido por seus 

diferentes intérpretes, seja por aspectos teóricos, seja pelas reformas educacionais 

implementadas nesse período.  

A partir da breve biografia que acabamos de apresentar, é possível afirmar que 

“Dewey não é somente importante porque é um clássico, mas porque antecipa inúmeros 

dilemas da condição pós-moderna com a qual nos confrontamos” (BARBOSA, 2002, p. 16). 

É neste sentido que os estudos de John Dewey são evocados nessa tese, pois como afirma 

Boisvert (1998): Dewey nem é moderno, nem pós-moderno, ele constitui-se um teórico 

politemporal. 

A seguir apresentaremos a noção de experiência extraída dos diferentes estudos de 

John Dewey, que se constitui uma das categorias centrais desta tese. 

 Conforme explicitado anteriormente, a noção de experiência é um conceito central e 

transversal das obras de John Dewey. No entanto, esse conceito é problematizado de forma 

mais específica em nove de seus livros. São eles: A Criança e o Programa Escolar, de 1902 

(DEWEY, 1959); La Escuela y El Niño, de 1906 (DEWEY, 1934); Democracia e Educação, 

de 1916 (DEWEY, 1959b); A Filosofia em Reconstrução, de 1919 (DEWEY, 1958); La 

Experiência y La Naturaleza, de 1925 (DEWEY, 1948); La Ciência de La Educación, de 1929 
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(DEWEY, 1951); Arte como Experiência, de 1934 (DEWEY, 2010); Experiência e Educação, 

de 1938 (DEWEY, 1976); e por fim, El Hombre y sus Problemas, de 1946 (DEWEY, 1934). 

 Sobre a noção de experiência, poderíamos agrupar as obras de John Dewey, em três 

categorias. No primeiro grupo encontraremos os seus estudos de filosofia pura sobre a noção 

de experiência (DEWEY, 1961; 1958; 1948). Já no segundo grupo vamos encontrar estudos 

sobre a teoria da experiência estética (DEWEY, 2010). No último grupo está sistematizada a 

teoria deweyana da experiência educativa (DEWEY,1976; 1934; 1951; 1959a; 1959b).   

No entanto, é preciso deixar claro que esta divisão que acabamos de apresentar tem 

um caráter mais didático e analítico, que prescritivo e normativo, pois, a partir de uma 

observação mais cuidadosa, é possível verificar que os diferentes pontos de vista dos quais 

Dewey irá apresentar a noção de experiência, ao contrário de ser excludentes, são 

interdependentes e complementares. Elaboramos essa divisão para que pudéssemos 

compreender inicialmente cada concepção de experiência de Dewey a partir dos seus pontos 

de vista específicos.  

Foi a partir desses estudos que sistematizamos uma interpretação em Dewey sobre a 

noção de experiência, conforme apresentaremos a seguir. 

A experiência constitui-se do processo de ação e reação entre corpos, modificando-se 

reciprocamente para a conquista da adaptação e do equilíbrio, alterando a realidade. Neste 

sentido, a experiência não é um fenômeno exclusivamente humano, estendendo-se a outros 

elementos da natureza. Dewey (1948; 1974; 1980) nos indica com esta compreensão, a 

existência de um empirismo naturalista ao defender a experiência como sendo um fenômeno 

da natureza, como um modo de existência da natureza, superando o velho dualismo entre 

experiência e natureza, propagado por algumas correntes filosóficas, tais como o 

racionalismo. 

Destarte, a experiência, enquanto processo, envolve dois fatores: o agente e a situação. 

Esses fatores agem um sobre o outro, influenciando-se mutuamente. Assim, o agente vai agir 

sobre a situação e a situação vai agir sobre o agente, gerando mudança e transformação sobre 

ambos. Desta forma, após a experiência, nem a situação será a mesma, constituindo-se em 

uma nova situação, nem o agente será o mesmo, constituindo-se em um novo agente. 

No ser humano esse processo ganha maior amplitude e complexidade, pois não se 

limita apenas a aspectos puramente biológicos de adaptação e equilíbrio, que se constituem 

em aspectos pouco significativos para a vida humana. Nesta direção, as experiências humanas 

requerem também do sujeito processos de reflexão e conhecimento, que se estabelecem a 



52 

 

partir da percepção consciente da experiência, bem como de sua reconstrução. Corroborando 

com esta perspectiva Dewey (1989, p. 89) afirma: 

 

A experiência ocorre continuamente, por que a interação da criatura viva com as 

condições que a rodeiam está implicada no próprio processo da vida. Sob condições 

de resistência e conflito, aspectos e elementos do eu e do mundo implicados nessa 

interação qualificam a experiência com emoções e idéias, de maneira tal que emerge 

a interação consciente. 

 

 

Assim sendo, a vida humana constitui-se de uma grande teia de experiências de toda 

sorte, onde o sujeito, agindo sobre diferentes situações no meio em que vivem, provoca 

mudanças e alterações na sua realidade e em si próprio, pois é atingido também pelas 

mudanças provocadas na realidade, transformando-se. Nesta perspectiva, Dewey (1948; 1980) 

defende que ter uma experiência é um fenômeno natural de todo ser humano, transcendendo 

as questões puramente metafísicas. Neste sentido, pode-se questionar: Se viver é um processo 

continuo de produção de experiência, poderíamos afirmar que toda experiência é educativa? 

Toda experiência é genuinamente formativa?  Segundo Dewey (1976, p. 14): 

 

A crença de que toda educação genuína se consuma através de experiência não quer 

dizer que todas experiências são genuínas e igualmente educativas. Experiência e 

educação não são termos que se equivalem. Algumas experiências são 

deseducativas. É deseducativa toda experiência que produz o efeito de parar ou 

destorcer o crescimento para novas experiências posteriores. Uma experiência pode 

ser tal que produza dureza, insensibilidade, incapacidade de responder aos apelos da 

vida, restringindo, portanto, a possibilidade de futuras experiências mais ricas. Outra 

poderá aumentar a destreza em alguma atividade automática, mas de tal modo que 

habitue a pessoa a certos tipos de rotina, fechando-lhe o caminho para experiências 

novas. 

 

Conforme verificamos na citação acima, nem todas as experiências podem ser 

consideradas como experiências educativas. O problema não está na ausência de experiências, 

mas no caráter qualitativo que possuem as experiências. Desta forma, quais os critérios que 

nos possibilita identificar o valor educativo de uma experiência? Como são caracterizadas as 

experiências formativas, que ao longo de nossas vidas, afetam, formam e transformam as 

nossas subjetividades, as nossas identidades? 

Para Dewey (1976; 2010), a experiência de valor educativo pode ser identificada a 

partir de dois princípios: a interação e a continuidade. A seguir, apresentaremos uma breve 

sistematização desses princípios. 

O principio da interação nos indica que a experiência não é um fenômeno que ocorre 

exclusivamente no interior do ser humano, dentro do seu corpo e da sua mente, através de 
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processos biológicos e psíquicos; ao contrário: há fatores externos ao sujeito onde a 

experiência se processa. Esses fatores externos são denominados de condições objetivas da 

experiência, que se caracterizam pelas situações concretas dos contextos sociais em que 

vivem os sujeitos, sejam elas físicas, econômicas ou históricas. Desta forma, os contextos 

locais, regionais, nacionais e internacionais irão interferir e intervir diretamente nas 

experiências dos sujeitos. Já os fatores internos da experiência são denominados de condições 

internas. Essas condições são formadas de desejos, propósitos, aptidões, lembranças e 

conhecimentos prévios dos sujeitos da experiência. Isto significa que a experiência não ocorre 

no vazio, pois “toda experiência humana é em última análise, social, isto é, envolve contato e 

comunicação” (DEWEY, 1976, p. 30). A experiência humana, então, é relacional e 

contextual, pois ela se estabelece através da interação do individuo com objetos, pessoas, 

conhecimentos, ou seja, é uma transação entre o sujeito e o seu meio. 

Para que essa experiência possua valor educativo é preciso que haja um equilíbrio 

entre as condições internas e as condições objetivas da experiência, fazendo com que o 

principio da interação atribua os mesmos valores a ambas as condições da experiência 

humana, já que a experiência educativa caracteriza-se como sendo um jogo de equilíbrio entre 

essas duas condições. Se esse equilíbrio não ocorre, esta experiência é considerada 

deseducativa. Tomando como exemplo a educação escolar, “O princípio de interação torna 

claro que tanto a falta de adaptação da matéria às necessidades e capacidades dos indivíduos, 

quanto a falta do indivíduo em se adaptar às matérias pode igualmente tornar a experiência 

não-educativa” (DEWEY, 1976, p. 40). 

É importante destacarmos que as condições objetivas e as condições internas, tomadas 

em processo de interação constituem-se no que chamamos de situação. Desta forma, a ideia-

conceito de situação e de interação é inseparáveis uma do outra. Assim, podemos afirmar que 

todos os sujeitos são habitados por outros sujeitos, contextos e ações, isso porque toda a 

experiência humana de valor educativo é também habitada por esses elementos, que 

constituem a situação. 

O principio da continuidade, também denominado por Dewey (1976; 1980; 2010) 

como continuum experiencial, nos indica que toda experiência atual tem a força e elementos 

de experiências passadas e que irá modificar de alguma maneira as experiências futuras. 

Conforme nos alerta Dewey: “Toda experiência modifica quem a faz e por ela passa e a 

modificação afeta, quer o queiramos ou não, a qualidade das experiências subseqüentes, pois 

é outra, de algum modo, a pessoa que vai passar por essas novas experiências” (1976, p. 25-

26). 
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Este princípio nos possibilita compreender que toda experiência de valor educativo 

deve possuir qualidade estética. A qualidade estética de uma experiência é a integração dos 

novos elementos que são adicionados à experiência durante o seu processo de 

desenvolvimento com os elementos que a constituíam inicialmente. Assim sendo, toda a 

experiência tem um início, um desenvolvimento e uma culminância. A cada momento desses, 

novos elementos são adicionados à experiência, sejam esses práticos, emocionais ou 

intelectuais, que consequentemente a enriquecerá mais.  

Como podemos verificar, a qualidade estética é exatamente o elemento integrador de 

todas essas etapas e elementos, que resulta em uma conclusão. Desta forma, a qualidade 

estética é o elemento unificador que penetra toda experiência, resultando na culminância de 

processo experiencial, só havendo qualidade estética quando há a conclusão desse processo 

experiencial. É a esta conclusão significativa da experiência para o indivíduo que Dewey 

(1980; 2010) denomina de consumação, devendo ser inclusiva e satisfatória.  Dizer então que 

uma experiência possui qualidade estética significa afirmar que ela é consumatória.  

Em fim, a qualidade estética de uma experiência é uma condição receptiva interna, que 

funciona como um mecanismo propulsor para as futuras experiências. Nesta perspectiva, o 

principio da continuidade nos ensina que “toda experiência deveria contribuir para o preparo 

da pessoa em experiências posteriores de qualidade mais ampla ou mais profunda, isto é, o 

próprio sentido de crescimento, continuidade, reconstrução da experiência” (DEWEY, 1976, 

p. 41).  

A partir da sistematização que acabamos de realizar sobre os princípios que nos 

possibilitam identificar uma experiência de valor educativo, é possível compreendermos que a 

interação e a continuidade são processos complementares e interdependentes, constituindo-se 

em aspectos longitudinais e transversais das experiências educativas. Em perfeita união, esses 

processos edificam o valor educativo da experiência humana em construção. 

A compreensão que acabamos de esboçar sobre a ideia-conceito de experiência em 

John Dewey, nos possibilita inferir que a experiência educativa caracteriza-se como processos 

de aprendizagem que possibilitam a transformação do sujeito humano, através da reflexão 

sobre a sua realidade e seu modo de ser e estar no mundo, gerando conhecimentos 

significativos que o ajudam a dirigir novas experiências. Corroborando com esta perspectiva 

Teixeira irá defender:  

 

A experiência educativa é, pois, essa experiência inteligente, em que participa o 

pensamento através do qual se vêm a perceber relações e continuidade antes não 

percebidas.  
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Todas as vêzes que a experiência fôr assim reflexiva, isto é, que atentarmos no antes 

e no depois do seu processo, a aquisição de novos conhecimentos, ou conhecimentos 

mais extensos do que antes, será um dos seus resultados naturais. 

A experiência alarga, dêste modo, os conhecimentos, enriquece o nosso espírito e 

dá, dia a dia significação mais profunda à vida. (TEIXEIRA, 1959, p. 7) 

 

  

É importante destacarmos que a noção de experiência educativa sistematizada por 

John Dewey constitui-se de um conceito central para a formulação de uma teoria da formação 

humana, como defende Freitas: “O termo chave é a noção de experiência que diz respeito à 

interação, simultaneamente, livre e obrigatória entre os seres humanos em seus contextos de 

ação” (2005, p. 153).  

No entanto, para que compreendamos de forma integral a teoria da formação humana 

de Dewey, é imprescindível que conheçamos o seu conceito de educação. Em sua obra 

“Democracia e Educação”, Dewey vai defender o processo educativo como a “reconstrução 

ou reorganização da experiência, que esclarece e aumenta o sentido desta e também a nossa 

aptidão para dirigirmos o curso das experiências subsequentes” (1959, p. 83).  

Ao defender a educação como a contínua organização e reconstrução da experiência, 

através da reflexão, para melhor dirigirmos nossas futuras experiências, Dewey põem fim à 

dicotomia estabelecida entre vida e educação. Isto porque os resultados da educação se 

identificam com os seus processos, o que equivaleria dizer em linguagem deweyana que os 

fins da educação se equivalem com os seus meios, da mesma maneira que a vida se equivale 

com o processo de viver.  

Desta forma, o processo educativo não é o resultado da experiência, mas é a própria 

experiência reconstruída e reorganizada no curso de seu desenvolvimento. Neste sentido, 

podemos afirmar que vida e educação são indissociáveis, pois nos educamos através das 

nossas próprias experiências. Nesta perspectiva, a educação restitui o seu lugar natural na 

vida, constituindo-se de um processo vital para os seres humanos.  

Corroborando com esta premissa, Teixeira irá afirmar: “A continua reorganização e 

reconstrução da experiência pela reflexão, constitui o característico mais particular da vida 

humana, desde que emergiu do nível puramente animal para o nível mental ou espiritual” 

(1959, p. 8). Complementa o autor: 

 

Um dos grandes méritos da teoria de educação de Dewey foi o de restaurar o 

equilíbrio entre a educação tática e não formal recebida diretamente da vida, e a 

educação direta e expressa das escolas, integrando a aprendizagem obtida através de 

um exercício específico a isto destinada (escola), com a aprendizagem diretamente 

absorvida nas experiências sociais (vida) (TEIXEIRA, 1959, p. 14). 
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Nesta direção, a teoria formativa deweyana, não exclui os processos educativos 

estabelecidos pelas instituições formais da educação, da mesma forma que não as privilegiam, 

como o fez o projeto formativo da modernidade, mas busca estabelecer uma interação dessas 

diferentes experiências, sejam elas acadêmicas, escolares, familiares ou dos movimentos 

sociais.  

A teoria deweyana de formação humana ao tomar como base a relação pragmática 

entre vida e educação contesta, em certa medida, o sentido anti-utilitarista da concepção de 

formação como Bildung, defendida pela tradição alemã. Conforme nos alerta Bolle (1997, p. 

13) através das palavras de Nietzsche:  

 

Formação e erudição, portanto, não se confunde. Tampouco quanto formação e 

jornalismo. “Toda educação que acena com um cargo público ou com um ganha-

pão”, observa Neitzsche, “não educa para a formação, assim como nós a 

entendemos, mas é apenas uma instrução de que maneira o sujeito possa se salvar e 

se proteger em sua luta pela existência” (p. 715). Seria a Bildung alheia às 

preocupações com a profissão e o emprego? Sim. 

 

Sobre a formação como Bildung, Freitas (2005) fez uma interessante reconstituição da 

trajetória desta noção, na tradição do pensamento filosófico alemão, baseado em significativos 

estudos, tais como os de Bolle (1997) e Freitag (1994). Em síntese, este estudo indica que “A 

Bildung é apreendida como o „princípio pedagógico‟, por excelência, da formação de si pelo 

cultivo de „bens seculares‟ (liberdade, autonomia, responsabilidade)” (FREITAS, 2005, p. 

123). Desta forma, a formação como Bildung constitui-se de um processo de auto-formação e 

auto-desenvolvimento dos aspectos físicos, psíquicos, morais e intelectuais do ser humano.  

Compreendemos, a partir da teoria formativa de Dewey, que todo processo educativo, 

mesmo os processos relacionados à profissionalização e à escolarização, em potencial, podem 

constituir-se em processos de formação humana, desde que estes estejam inseridos em um 

projeto existencial maior de subjetivação do ser humano.  

É inquestionável que o processo de profissionalização do professor nas sociedades 

modernas seja realizado nas instituições formais de educação. No caso brasileiro, nos centros 

e faculdades de educação. Mas, esse processo não garante que o sujeito, ao formar-se 

professor, assuma como um projeto existencial a tarefa de educar e formar outros sujeitos para 

a sua humanidade. A certificação da profissionalização através de um diploma não garantirá 

nada disso. Isso, de certa forma, nos indica que a profissionalização do arte/educador nas 

universidades não garantirá que este sujeito deseje atuar profissionalmente no campo da 

arte/educação, para proporcionar a outros sujeitos experiências artísticas e estéticas.  
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Neste sentido, esta compreensão nos faz entender claramente que nem toda 

profissionalização e escolarização constituem-se, a priori, em um processo de formação 

humana. Mas, dependendo de como este processo será conduzido e assumido pelos sujeitos 

em formação, as experiências educativas possibilitadas por esses processos poderão 

converter-se em aspectos positivos para a formação humana desses sujeitos.  

No entanto, não é possível abrir mão da crença de que é preciso defender que todo 

projeto educativo deveria possibilitar o processo de crescimento integral do ser humano, nas 

suas diferentes áreas, sejam elas afetivas, cognitivas, físicas ou morais, baseados nos 

princípios da solidariedade, da democracia, da justiça social e humanidade nas relações 

sociais, revertendo-se em um processo de espiritualização (RÖHR, 2010). Se qualquer prática 

educativa não possibilitar a humanização dos sujeitos, elas não possuem valor educativo. 

Logo se a profissionalização do professor não possibilitar a humanização e crescimento 

integral dos professores essas não se constituem em prática de formação humana. 

É preciso ficar claro que o sentido da formação humana não será instituído nas práticas 

de formação de professores pelas políticas públicas do campo da educação, posto que os 

processos humanos extrapolam as objetividades de qualquer programa de formação de 

professores. Só os formadores de professores e os próprios professores poderão dar esse 

sentido à formação de professores, inserindo esses processos de formação como um projeto de 

existencialidade na sua vida. 

 A aproximação do campo da formação humana com o campo da formação profissional 

não se constitui, a priori, uma novidade. Desde a Década de 1980 existem trabalhos e 

processos metodológicos que buscaram estabelecer o diálogo entre esses dois campos, a 

exemplo dos trabalhos pioneiros de Nóvoa (1988; 2000), Pineau (1988), Dominicé (1988a; 

1988b; 1988c), Finger (1988), e mais especificamente os de Josso (1988; 2004), que vem 

influenciando de forma mais ampla o contexto educacional brasileiro.  

A autora vai sistematizar a partir das contribuições do saber biográfico uma teoria de 

formação na perspectiva do sujeito aprendente, colocando a formação no centro das narrativas 

de vida, criando, inclusive, perspectivas metodológicas para essa compreensão, tal como o 

dispositivo da pesquisa-formação e processo-projeto de conhecimento da existencialidade. 

Para Josso (2008) todo processo de formação é autoformação, todo processo de conhecimento 

é autoconhecimento, perspectiva que também se aproxima da noção de formação como 

Bildung (BOLLE, 1997). É importante destacarmos que a matriz teórica desses estudos tomou 

por base as categorias “experiência” e “reflexão” em John Dewey. 
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Essas conexões justificam também, em nossa tese, a opção conceitual da noção de 

experiência em John Dewey, bem como a nossa opção teórico-metodológica pelos 

fundamentos da história de vida e suas derivações, tais como as pesquisas biográficas e 

autobiográficas (SOUZA, 2006a, 2006b; CHIZZOTTI, 2008).  

Corroborando com esta perspectiva de diálogo do campo da educação com o campo da 

formação humana, um grupo de intelectuais, professores da UFPE, vêm produzindo estudos 

significativos da relação conceitual entre educação e espiritualidade. (ARAÚJO, 2009; 

FREITAS, 2005b; RÖHR, 2002, 2006, 2010; FERREIRA, 2007; JÚNIOR, 2010a, 2010b, 

2010c; SANTIAGO, 2008). Esta compreensão fica mais explicita na coletânea de textos 

organizados por Röhr (2010) e publicado sob o título “Diálogos em Educação e 

Espiritualidade”.  De maneira singular, os diferentes estudos que compõem a publicação 

projetam a formação humana como um entendimento próprio da educação e sua finalidade 

última, conforme afirma os autores: 

 

Esperamos e desejamos que esta obra possa contribuir para a compreensão de várias 

pessoas que se questionam sobre o sentido da educação do homem como um ser 

livre e também social, histórica e culturalmente situado, e que possa proporcionar, 

por menor que seja, uma centelha de esperança fundamentada que se torne um 

compromisso pessoal e singular de cada um, especialmente dos educadores, com a 

formação do homem segundo a legitimidade e natureza que lhe são próprias 

(RÖHR, 2010, p. 9).  

 

A preocupação da arte com o campo a formação humana vem constituindo-se 

historicamente como uma temática central de teóricos como Schiller (1995), Read (1986; 

1982), Adorno (1970; 2003) e Nietzsche (2005). Tendência que contemporaneamente começa 

a ser problematizada de maneira mais explicita no diálogo entre a arte e a educação, conforme 

podermos verificar, por exemplo, na coletânea de textos organizados por Fritzen e Moreira 

(2008), sob o título “Educação e Arte: As Linguagens Artísticas na Formação Humana”. Na 

apresentação da obra os organizadores defendem: 

 

De que modo a arte que circula, que é produzida ou apropriada pelos e nos 

ambientes educativos pode tornar-se significativa na formação humana? Essa é a 

questão central deste livro. Questão, parece-nos, não sem importância, 

principalmente em tempos nos quais se acentua a crítica ao embotamento criativo da 

educação, institucionalizada ou não, de crianças, jovens e adultos (FRITZEN, 2008, 

p. 7). 

 

 Perspectiva refletida também nos estudos de Mattar (2010), intitulado de “Sobre Arte 

e Educação: Entre a Oficina Artesanal e a Sala de Aula”. Neste trabalho, a autora busca na 
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prática artística de mestras ceramistas, fundamentos para repensar a prática e a formação de 

professores de arte, aproximando a formação humana com os processos de ensino e 

aprendizagem dos conhecimentos artísticos. 

Sabemos que o deslocamento do campo da formação de professores das políticas 

públicas para o campo da formação humana constitui-se, dentro de uma sociedade capitalista, 

em tempos de desigualdades crescentes, um projeto formativo de ideal utópico. Em sentido 

freireano, a utopia é a esperança crítica de transformação da realidade (FREIRE, 1992). Para 

Freire (1979, p. 27), “o utópico não é o irrealizável; a utopia não é idealista, é a dialetização 

dos atos de denunciar e anunciar, o ato de denunciar a estrutura desumanizante e de anunciar a 

estrutura humanizante”. Sem o mínimo de esperança não é possível o início da luta. Desta 

forma, a utopia crítica se faz necessária para que o processo educativo se estabeleça como um 

enfrentamento à realidade atual, como nos alerta Freitas (2008, p. 418): “A utopia freireana 

está relacionada à concretização dos sonhos possíveis e decorre de sua compreensão da 

história como possibilidade, ou seja, a compreensão acerca de que a realidade não „é‟, mas 

„está sendo‟ e que, portanto, pode vir a ser transformada”. Nesta perspectiva, é possível 

acreditarmos, desejarmos, sonharmos e defendermos a formação de professores dentro de uma 

perspectiva da formação humana. 

Sobre as conexões entre o pensamento educativo de Paulo Freire e de John Dewey, 

Barbosa (2005) apresenta considerações significativas: 

 

Para ambos, a educação é mediatizada pelo mundo em que se vive, formada pela 

cultura, influenciada por linguagens, impactada por crenças, clarificada pela 

necessidade, afetada por valores e moderada pela individualidade. Trata-se de uma 

experiência com o mundo empírico, com a cultura e a sociedade personalizada pelo 

processo de gerar significados, pelas leituras pessoais auto-sonorizadas do mundo 

fenomênico e das “paisagens interiores” (p. 12). 

 

É possível, a partir dos estudos de Freire e de Dewey, definirmos educação como o 

processo de aprender a reinventarmos a nós mesmos e o mundo ao nosso redor, conforme 

indicado por Barbosa (2005) na citação acima. É importante esclarecermos, ainda, que a 

compreensão de experiência em Freire e Dewey não são antagônicas, mas, complementares, 

tal como nos esclarece Barbosa (2005): “Se para Dewey, experiência é conhecimento, para 

Freire é a consciência da experiência que podemos chamar de conhecimento” (p. 12). 

Contudo, os dois são categóricos ao defender que toda experiência educativa é grávida de 

conhecimento (BARBOSA, 1998). De acordo Molina (2008), tal como utopia, diálogo e 

esperança, experiência constitui-se uma das categorias estruturantes da teoria do 
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conhecimento de Freire (1979b), aproximando-se inclusive de outras teorias filosóficas, tal 

como a de Habermas (1988) e Marx (1988), conforme defende a autora: 

 

Experiência é para o pensamento freireano mais que uma categoria de análise. Foi 

documentando e relatando suas experiências em educação que Freire produziu sua 

obra e imprimiu a convicção de que “a leitura da palavra é sempre precedida pela 

leitura de mundo (FREIRE, 1970). Ler e escrever, para Freire, são práticas e 

experiências que ocorrem num mesmo tempo porque entende que o “ato de 

conhecer” ocorre em tempos e espaços indissociáveis do saber (MOLINA, 2008, p. 

186). 

 

Estas conexões entre o pensamento educativo de Dewey e Freire e de Freire e outros 

filósofos indicam a extensão e profundidade teórica dos estudos de Dewey e suas articulações 

com as diferentes tradições do pensamento humano. Um bom exemplo desta afirmação pode 

ser verificado na tese de doutoramento de Freitas (2005). Neste estudo o autor busca delinear 

fundamentos de uma sociologia crítica para a formação humana, defendendo a ideia de 

educação como dádiva. Para tanto, Freitas (2005) vai aproximar a compreensão de 

experiência democrática de Dewey (1959; 1956b; 2007; 2008) com a noção de dádiva das 

teorias anti-utilitaristas de Muss (1974) e Caillé (2002; 2004). 

É por essas características do pensamento deweyano, que Barbosa (2002), referindo-se 

à teoria educativa de John Dewey, na introdução do seu livro “John Dewey e o Ensino da Arte 

no Brasil”, declara abertamente: “Não consumi nem encarcerei meu entusiasmo por John 

Dewey neste livro. Continuo estudando os seus escritos e acreditando que sua proposta de 

educação é possível e sua concepção de arte libertadora” (p. 12).  

Conforme apresentado na introdução desta tese, temos plena clareza da distinção do 

processo de formação com outros processos, tais como socialização, educação, treinamento, 

ensino e instrução. No entanto, o processo de formação não se dá no abstrato. A formação se 

estabelece a partir de diferentes experiências de interação do sujeito humano com as 

condições que o rodeiam. Isso significa dizer que mesmo a formação, constituindo-se como 

um processo diferente de socialização, educação, treinamento, ensino e instrução, 

paradigmaticamente, pode, também, se estabelecer a partir desses processos. 

Nesta perspectiva, é possível, na teoria educativa de John Dewey, deslocar o termo 

“educação” por “formação”. No conjunto do pensamento educativo deweyano, essas 

terminologias possuem equivalências, pois, em grande medida, o processo educativo, como é 

concebido por Dewey, se aproxima da compreensão de formação como Bildung, conforme a 

tradição alemã. 
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Compartilhando da noção de Bildung, utilizamos neste trabalho de tese a compreensão 

de formação humana como um processo no qual o homem, percebendo-se como um ser 

inacabado procura desenvolver-se em todos os sentidos, aperfeiçoando-se cada vez mais para 

relacionar-se com a realidade que o cerca. Ele mesmo é co-responsável por sua formação, e, 

portanto, por proporcionar a si mesmo experiências nas quais possa se aproximar cada vez 

mais da sua humanidade (RÖHR, 2002; 2006). 

Assim sendo, defendemos a formação de professores como um processo contínuo de 

organização e reconstrução de experiências, através da reflexão crítica sobre si mesmo, sobre 

a sua prática e sobre os diferentes contextos onde esta prática está inserida, de modo que lhe 

possibilite a construção de conhecimentos que respondam existencialmente o sujeito e a sua 

realidade direta e imediata, provocando transformação em si e na sua realidade.  

Baseados nos pressupostos delineados por Dewey sobre a experiência, elaboramos 

uma compreensão específica que denominas de experiência formativa em arte. A 

sistematização dessa noção nos possibilitou analisar o processo de formação (humana) dos 

arte/educadores sujeitos da nossa pesquisa e identificar em suas narrativas quais experiências 

possibilitaram a constituição da identidade de arte/educadores.  Nesta direção, estamos 

discutindo neste trabalho de tese a experiência de ser e tornar-se arte/educador. A seguir 

apresentaremos uma breve sistematização da noção de experiência formativa em arte. 

As experiências formativas em arte são situações de aprendizagens adquiridas a partir 

do contato com a arte, sejam através de processos de fruição, criação e contextualização dos 

conhecimentos artísticos. Em outras palavras, é tudo que se aprende na ou com a arte e se leva 

para a vida dentro e fora da arte, sejam elas aprendizagens conceituais, factuais, 

procedimentais ou atitudinais (COLL, 2000).  

Essas aprendizagens são extraídas de diferentes fontes e contextos formativos, sejam 

elas familiares, acadêmicos ou dos movimentos sociais. Elas constituem-se de uma rede de 

relações de afetividade, traduzidas em vínculos sociais (FREITAS, 2005). Desta forma, são 

aprendizagens contextuais e relacionais, pois elas são estabelecidas nas relações com a 

realidade e com outros sujeitos. São experiências de transformação identitária, constituindo-se 

de processo de subjetivação do sujeito, pois na medida em que o sujeito age sobre diferentes 

situações, criando-a ou modificando-a, esses sujeitos são também constituídos, criados e 

modificados por essas ações, possibilitando a preparação de um terreno fértil para o 

surgimento de outras experiências mais amplas, significativas e complexas. 
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É preciso deixar clara que essas experiências acorrem em todo o ciclo vital do sujeito 

humano, que vai da infância até a velhice (ERIKSON, 1998). Nesta direção Dewey (1959, p. 

83) afirma: 

 

A infância, a adolescência, a idade adulta – tudo fica no mesmo nível educativo, no 

sentido de que aquilo que realmente foi aprendido em todos e em cada um dos 

estágios da experiência constitui o valor dessa experiência, e também no sentido de 

que a principal função da vida é, sob todos os pontos de vista, fazer que o ato de 

viver contribua para o enriquecimento de sua própria significação perceptível. 

 

 Esta compreensão de formação do arte/educador, extraída a partir dos princípios 

filosóficos da teoria deweyana de formação humana, se aproxima da tendência da formação 

de professores denominada de “epistemologia da prática” ou “racionalidade prática” (SILVA, 

2008; SILVA, 2005), baseadas em grande medida na teoria dos saberes docentes de Tardif 

(2002) e da teoria do professor prático reflexivo em Zeichner (1993; 1995). Esta tendência 

compreende o professor como um intelectual capaz de produzir conhecimentos e teorias a 

partir da reflexão sobre a sua prática. Em sua matriz teórica, essa tendência, em grande 

medida, bebeu na noção de experiência e reflexão em John Dewey. No entanto, a partir da 

teoria educativa de Dewey, é necessário fazer algumas considerações sobre os estudos de 

Tardif (2002) e Zeichner (1993; 1995). 

A reflexão sobre a prática vem se constituindo no Brasil, desde o final da Década de 

1990, como um dos elementos centrais no processo de reconfiguração das práticas de 

formação de professores e como um mecanismo de transformação da prática de ensino. 

Apesar da presença de diferentes teóricos (SCHÖN, 1995, 2000; GOMES, 1995; ALARCÃO, 

2001, 2003; PIMENTA, 2002), a ideia de Professor Reflexivo, foi amplamente divulgada no 

Brasil a partir dos diferentes estudos de Zeichner (1993; 1995). No ano de 2008, no XIV 

ENDIPE, realizado, na Cidade de Porto Alegre (RS), o referido autor faz uma conferência 

apresentando uma avaliação crítica do impacto da ideia de professor reflexivo no cenário 

educacional, após mais de uma década de sua divulgação. Na ocasião, dentre as questões 

explicitadas, Kenneth Zeichner destaca que a teoria da reflexão sobre a prática operou poucas 

transformações na realidade educativa, isto porque esta foi reduzida a prática de ensino, 

relacionadas especificamente aos processos de ensinar e aprender na sala de aula.  

Nesta revisão, o autor vai indicar que não é suficiente o professor refletir sobre a sua 

prática de ensino. Esta reflexão deve ser ampliada para as esferas sociais, políticas, históricas 

e econômicas onde está inserida a sua prática, para que não reproduzamos os sistemas que 

vêm se instituindo historicamente, em uma sociedade marcada por tempos de incerteza e 



63 

 

desigualdades sociais crescentes, isto porque a prática educativa não é descolada das outras 

práticas existentes no mundo, na vida real. A essa reflexão mais ampla sobre a realidade, John 

Dewey acrescenta também a necessidade de uma reflexão crítica sobre si mesmo e sobre a sua 

relação com o mundo. Apesar de algumas críticas, Zeichner (PEREIRA-DINIZ, 2008) vem 

indicando a justiça social, como um mecanismo possível para um repensar crítico do processo 

de formação de professores. Desta forma, a prática docente, a prática pedagógica e a prática 

educativa, como práticas sociais mais amplas, não podem ser deduzidas ao ensino.  

No processo de reconhecimento do professor como um sujeito produtor de saberes, 

Tardif (2002) representa uma das contribuições mais significadas no cenário acadêmico 

brasileiro. No entanto, seus estudos apresentam uma compreensão limitada sobre a noção de 

experiência, da qual deriva os saberes experienciais no conjunto dos saberes docentes. Neste 

sentido, não é suficiente proclamar a existência de saberes derivados da experiência, é preciso 

ter clareza daquilo que estamos denominando de experiência, conforme nos alerta Dewey 

(1976, p. 17): “Quanto mais definitiva e sinceramente se sustenta que educação é 

desenvolvimento dentro, por e para a experiência, tanto mais importante se faz a necessidade 

de clara concepção do que seja experiência”. 

Partindo da perspectiva de que a formação (humana) do professor é estabelecida a 

partir de conhecimentos extraídos de diferentes experiências sociais vivenciadas ao longo de 

toda uma vida, defendemos que todo processo de formação de professores deve respeitar e 

valorizar todas as fontes de experiência, sejam elas derivadas de experiências familiares, 

acadêmicas ou nos movimentos sociais. Assim, o processo de formação do professor, e mais 

especificamente, a formação do arte/educador, não pode ser restrita à formação acadêmica, 

realizadas exclusivamente pelos sistemas formais de educação, seja nos cursos de formação 

inicial, nas instituições de ensino superior, seja a formação continuada, pelos sistemas 

educacionais de ensino. Pois a formação do sujeito humano não pode estar restrita à educação 

formal, como vem defendendo o projeto de formação da modernidade, que restringe a 

educação a processos de escolarização, como nos indica Freitas (2005, p. 122):  

 

Na modernidade, diferentemente das sociedades arcaicas, nas quais educação prática 

e educação moral se confundem, a educação ocorre em um único meio: a escola. A 

educação passa a designar uma atividade intencional explicita materializada em 

programa, métodos, técnicas e profissionais especializados (Silva, 2004). Ensinar e 

aprender são os verbos que correspondem ao substantivo educação. Com efeito, 

quem ensina e quem aprende, ensina e aprende alguma coisa, o que revela o caráter 

instrumental das praticas educativas. 
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Conforme nos alerta o autor, a ideia de formação não pode ser identificada com o 

conceito restrito de educação, pressuposto também ratificado por outros pesquisadores, tal 

como Bolle (1997). 

Desta forma, é preciso assumir de forma reflexiva uma filosofia da educação que guie 

as nossas práticas de formação de professores. Um pensar crítico e transformador sobre a 

formação de professores prescinde uma teoria crítica sobre a formação humana, como é 

proposto por Freitas (2005), ao conceber a educação como dádiva. Assim, a formação de 

professores pode ser pensada também como dádiva, pois se trata do processo de educação dos 

educadores. Sobre a educação como dádiva o autor irá defender: 

  

Na perspectiva teórica adotada nesse trabalho, a formação precisa ser tomada como 

prática social, referindo-se ao conjunto da vida, à totalidade das relações humanas. 

Não existe formação dissociada das relações concretas entre os sujeitos. Mais 

especificamente, o processo formativo consiste em um ciclo de trocas (dar-receber-

retribuir) educativas que põem em jogo a própria identidade social dos sujeitos 

envolvidos. Nesse sentido, a educação foi considerada um bem irredutivelmente 

social (Taylor, 2000). Um bem simbólico que, ao circular nas redes formativas, 

implica um processo de humanização. A educação, concebida pela lógica da dádiva, 

institui relações de solidariedade recíproca, superando a dicotomia entre o individual 

e o social, mediante a criação de vínculos incorporados (Bourdieu, 2001), o que tem 

um rebatimento na identidade dos indivíduos e nas estruturas sociais. Compreende-

se, então, porque as redes associativas enfatizam que não se aprende apenas 

recebendo informações. Aprender é um ato coletivo, é um fato social total (Mauss, 

1974) e envolve a complexidade da vida em todas as suas dimensões (FREITAS, 

2005, p. 345). 

 

Como foi possível verificar nesta seção, a noção de experiência constitui-se de uma 

categoria central e transversal do pensamento filosófico de John Dewey. A partir da 

concepção de experiência apresentada por esse autor foi possível sistematizarmos uma 

compreensão especifica sobre experiência formativa em arte, que, em grande medida, é 

responsável pela produção das identidades docentes dos arte/educadores.  Neste sentido, a 

teoria da formação humana de Dewey se traduz em uma matriz teórica poderosa para um 

repensar crítico da formação de professores, e, mais especificamente, a formação dos 

arte/educadores.  

Desta forma, a experiência é o conceito chave para a compreensão dos processos de 

produção identitários do sujeito humano. Dentro de uma perspectiva pós-moderna esse 

processo será estabelecido a partir da relação entre identidade e diferença, binômia central da 

teoria da identidade do sujeito pós-modernos delineada por Stuart Hall e por diferentes 

teóricos que compartilham desses pressupostos, conforme poderemos verificar na próxima 

seção. 
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2.2. Identidade: Entre o Sujeito Moderno e Pós-Moderno  

 

Os processos de constituição identitária vêm se tornando historicamente como um dos 

mais importantes objetos de reflexão do conhecimento humano. Segundo Dubar (2009), é 

possível identificarmos, desde as origens do pensamento filosófico grego (Século V a.C.), a 

presença de elementos discursivos em torno do conceito de identidade, apresentando-se, 

inclusive, neste período, diferentes compreensões sobre esta noção. No entanto, teóricos de 

diferentes correntes sociológicas vêm indicando que a noção de identidade nunca foi tão 

discutida como nas últimas duas décadas (LOPES, 2001; HALL, 2006, 2009; DUBAR, 2009; 

BAUMAM, 2005).  

Um bom exemplo desse fenômeno pode ser verificado no Banco de Teses da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), do Ministério da 

Educação (MEC). Ao inserirmos a palavra-chave identidade, a ferramenta de pesquisa nos 

indica a presença de um número total de 16.973 (dezesseis mil novecentos e setenta e três) 

estudos de pós-graduação (mestrado e doutorado) que abordam essa temática a partir de 

múltiplas perspectivas, tomando a identidade como uma categoria central, ou, até mesmo 

periférica. Esses estudos foram realizados entre os anos de 1987 a 2009, dentro das diferentes 

áreas de conhecimentos estabelecidas pela CAPES, tais como Ciências Exatas e da Terra, 

Ciências da Saúde, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, Linguística, Letras, e 

Artes. Se dividirmos essas pesquisas pelo período de tempo em que elas foram produzidas (22 

anos), teremos em média 771 (setecentos e setenta e um) trabalhos defendidos por ano, o que 

representa um grande nível de produção sobre a temática. 

Ao empreendermos esse mesmo processo, relacionando desta vez, a temática da 

identidade ao campo da educação, encontraremos neste mesmo período de tempo um número 

significativo de estudos, apresentando-se em um total de 2.602 (dois mil seiscentos e dois), o 

que equivale a 118 (cento e dezoito) pesquisas ao ano. Sobre identidade profissional 

encontramos 1.527 (um mil quinhentos e vinte e sete) pesquisas, e, mais especificamente, 

sobre identidade docente, encontramos 803 (oitocentos e três) estudos. 

Nesta mesma direção, o Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE produziu 

mais de 20 estudos em torno da temática da identidade. No entanto, apenas as pesquisas de 

Cavalcanti, (1996), Lima (2005), Ximenes (2006), Mendonça (2006) e Silva (2009) tomaram 

a identidade docente como objeto de investigação. Esses estudos problematizaram a 

identidade docente de professores que atuam na Educação Básica, no Ensino 

Profissionalizante e no Ensino Superior a partir de temáticas relacionadas à educação 
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inclusiva, à educação das relações étnico-raciais, à supervisão escolar e aos saberes docentes. 

De forma geral, essas pesquisas adotaram como orientação teórico-metodológica os 

fundamentos da pesquisa com história de vida, e, mais especificamente, o gênero 

autobiográfico.  

 Conforme é possível verificarmos, a identidade emerge nos últimos anos como uma 

questão socialmente problematizada, constituindo-se, inclusive, como um dos temas centrais 

das teorias sociais contemporâneas. Desta forma, a que devemos atribuir esse fenômeno? 

Segundo Hall (2006), todo e qualquer fenômeno só se torna um objeto de reflexão e 

problematização quando este se encontra em processo de crise. Neste sentido, Lopes (2001), 

Hall (2006, 2009), Dubar (2009), Woodward (2009), defendem a ideia de que estamos 

vivendo contemporaneamente uma crise dos processos identitários. Sobre a ideia de crise, em 

seu livro “A Crise das Identidades: A Interpretação de uma Mutação”, Dubar vai esclarecer: 

 

Utilizo nesta obra a noção de crise num dos sentidos múltiplos desse termo: “Fase 

difícil atravessada por um grupo ou indivíduo”. Mais precisamente, essa acepção da 

palavra crise remete à idéia de uma “ruptura de equilíbrio entre diversos 

componentes”. A exemplo das crises econômicas, as crises identitárias podem ser 

pensadas como perturbações de relações relativamente estabilizadas entre elementos 

estruturantes da atividade (produção e consumação, investimentos e resultados etc.). 

A atividade de que se trata aqui é a identificação, isto é, o fato de categorizar os 

outros e a si mesmo (2009, p. 20).  

 

Corroborando com a ideia de que estamos instalados contemporaneamente em um 

processo de crise identitária, Hall (2006) argumenta: 

 

A questão da identidade está sendo extensamente discutida na teoria social. Em 

essência, o argumento é o seguinte: as velhas identidades, que por tanto tempo 

estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e 

fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito unificado. A 

assim chamada “crise de identidade” é vista como parte de um processo mais amplo 

de mudança, que está deslocando as estruturas e processos centrais das sociedades 

modernas e abalando os quadros de referencia que davam aos indivíduos uma 

ancoragem estável no mundo social (p. 7). 

  

Este processo de crise de identidade vem se estabelecendo nos diferentes setores da 

sociedade, seja no campo pessoal, familiar, religioso, político, nas relações de gênero, de 

etnia, bem como nas relações profissionais (DUBAR, 2009; HALL, 2006). Nesta perspectiva, 

Lopes (2001) nos chama atenção, afirmando que este fenômeno de crise não ocorre de forma 

diferente, em relação à identidade profissional docente; que desde a Década de 1980 vem se 

traduzindo a partir de diferentes estudos, a exemplo da teoria do mal-estar docente 

(ZARAGOZA, 1999). Ratificando as ideias de Lopes (2001), Aguiar irá completar:  
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Ainda segundo  Lopes,  a  cr i se de identidade docente enquadra -se  

numa fase de transformação de parad igmas que se faz sentir  nas  

soc iedades ocidenta is ,  a  qua l  tende a desconstruir  def inições  

tradicionais de saber  e  de ser  pessoa e  a  requerer  novos modos de  

ser  e  de saber .  A autora considera a  impor tânc ia destas duas 

dimensões nas  def inições da ident idade docente,  como também 

entrevê que a mudança pode ser  mais fáci l  a  par t ir  da maneira de  

ser .  Acrescenta que à  cr ise da identidade docente ,  expressa na  

rot ina da prá t ica doce nte,  estão subjacentes males de es t ima de si  e  

de reconhecimento de  s i  pe los out ros,  cuja  or igem devia ser  

preferencia lmente procurada na es trutura soc ial  a tua l  e  em seus 

símbolos.  Ou seja ,  as  relações de  poder  se  expressam entre os  

segmentos da esco la,  e  a  divisão soc ia l  do trabalho parece confer i r  

sta tus a  quem assume funções  técnicas na esco la.  E ,  

lamentavelmente,  na visão dos técnicos,  o  professor  não  sabe,  não  

quer  aprender ,  reje i ta  a  teor ia ,  é  “l imi tado” e não gosta de es tudar  

(AGUIAR,  2004,  p .73) .  

 

Não é por acaso, por exemplo, que desde a Década de 1970, no âmbito do campo 

profissional da Arte/Educação, vivenciamos uma série de mudanças na formação do 

arte/educador, tais como: a manutenção do Curso Intensivo de Arte na Educação (CIAE); a 

criação dos Cursos de Licenciatura Curta em Educação Artística, na perspectiva da 

polivalência; a criação dos Cursos de Licenciatura Plena em Educação Artística, agora 

estruturado a partir de suas diferentes habilitações (Artes Cênicas, Artes Plásticas, Dança e 

Música); e mais recentemente a implementação obrigatória de âmbito nacional do 

componente curricular Arte/Educação nos Curso de Pedagogia e a reestruturação dos 

diferentes Cursos de Licenciatura em Artes (Teatro, Artes Visuais, Música e Dança); por fim, 

o deslocamento da formação de professores para o campo da política pública em educação, 

traduzidos em grande medida  na implementação de sistemas nacionais e locais de formação 

continuada de professores que estão em exercício pleno da profissão.   

Essas mudanças ocorridas nas concepções de formação do arte/educador são, entre 

outros motivos, resultados do impacto das diferentes compreensões que historicamente vêm 

sendo instaladas no ensino de arte de âmbito escolar. Não temos dúvida que estamos vivendo 

contemporaneamente o ápice desse processo identitário no campo profissional da 

Arte/Educação, que vem se traduzindo em conflitos internos, de relação de poder, na maioria 

das vezes não salutares, porque partem apenas de processos de exclusão na disputa pelo 

domínio do ensino de arte. Disto posto, como definir quem dever ensinar arte na educação 

escolar: Os pedagogos ou os licenciados em arte? E na educação não-escolar, quem dever 

ensinar arte? Os licenciados em arte ou os educadores sociais?  
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Sabemos que a crise identitária que se apresenta no campo profissional da 

Arte/Educação constitui-se apenas de um reflexo de um processo de crise identitária maior, 

que afeta os diferentes campos da vida humana. Desta forma, faz-se necessário que 

respondamos as seguintes questões: Em que consiste essa crise de identidade? Que 

acontecimentos e mudanças ocorreram nas sociedades modernas que precipitaram essa crise 

de identidade? Como a identidade é produzida? Quais as concepções de identidade presentes 

nas teorias sociais? Nós precisamos de identidade? O que está em jogo no processo 

identitário? Que compreensão do processo identitário defendemos em nossa tese? Os 

diferentes argumentos que apresentaremos a seguir buscarão, de forma geral, responder as 

questões propostas nesse parágrafo. 

Desde o final do Século XX as sociedades modernas vêm sendo caracterizadas por 

uma forma de vida altamente reflexiva, resultado de um processo de mudanças rápidas, 

abrangentes e permanentes. Estas mudanças foram estabelecidas a partir de processos de 

transformações denominadas de globalização, cuja natureza vem sendo marcada pelos 

princípios da descontinuidade, fragmentação, ruptura e deslocamento das paisagens culturais 

relacionadas às questões de classe, gênero, etnia, raça, sexualidade, nacionalidade. Neste 

cenário estamos vivendo profundas mudanças estruturais na vida contemporânea, que estão 

alterando significativamente nossas identidades pessoais. Fenômeno também denominado de 

descentramento do sujeito moderno (HALL, 2006; WOODWARD, 2009).  

Na modernidade tardia, são os efeitos desses processos de transformação global que 

denominamos de crise de identidade, conforme nos indicar Woodward:  

 

As identidades em conflito estão localizadas no interior de mudanças sociais, 

políticas e econômicas, mudanças para as quais elas contribuem. As identidades que 

são construídas pela cultura são contestadas sob formas particulares no mundo 

contemporâneo – num mundo que se pode chamar de pós-colonial. Este é um 

período histórico caracterizado, entretanto, pelo colapso das velhas certezas e pela 

produção de novas formas de posicionamento. O que é importante para nossos 

propósitos aqui é reconhecer que a luta e a contestação estão concentradas na 

construção cultural de identidades, tratando-se de um fenômeno que está ocorrendo 

em uma variedade de diferentes contextos (2009, p. 25). 

  

 Defender a ideia que estamos vivendo contemporaneamente uma crise dos 

processos identitários significa afirmar que não existe apenas uma única concepção do que 

seja identidade. Neste sentido, a noção de identidade possui uma trajetória histórica e sócio-

epistemológica marcada por diferentes concepções, que não se constituíram a priori, mas, que 

vêm emergindo das compreensões de sujeito humano presentes nas diferentes sociedades, 

pois entendemos que todo e qualquer processo situa-se historicamente no contexto em que 
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está inserido política e culturalmente.   Essas diferentes compreensões de identidades estão 

concentradas em duas correntes antagônicas, denominadas por Woodward (2009) e Dubar 

(2009) como corrente essencialista e corrente não-essencialista. A corrente não-essencialista 

é também denominada, nos estudos de Woodward (2009), de construcionistas, e nos estudos 

de Dubar (2009), de nominalista e existencialista. Aqui nesta tese, optamos por utilizar a 

nomenclatura não-essencialista. A seguir apresentaremos uma breve caracterização dessas 

duas correntes.  

 A corrente essencialista compreende a identidade como um conjunto de 

características autênticas do sujeito humano que não se alteram ao longo do tempo, partindo 

de uma concepção unificada, estabilizada, coerente e verdadeira da identidade. Para tanto, ela 

vai fundamentar as suas afirmações tanto na história, quanto na biologia, buscando um 

essencialismo que tende a fixar a identidade e seus processos. A partir desse argumento, 

Woodward (2009) vai identificar duas versões para o essencialismo identitário: 

 

A primeira fundamenta a identidade na “verdade” da tradição e nas raízes históricas, 

fazendo um apelo à “realidade” de um passado possivelmente reprimido e 

obscurecido, no qual a identidade proclamada no presente é revelada como um 

produto da história. A segunda está relacionada a uma categoria “natural”, fixa, na 

qual a “verdade” está enraizada na biologia. Cada uma dessas versões envolve uma 

crença na existência e na busca de uma identidade verdadeira. O essencialismo pode 

assim ser biológico e natural, ou histórico e cultural. De qualquer modo, o que eles 

têm em comum é uma concepção unificada de identidade (p. 37). 

 

 Em oposição à primeira, a corrente não-essencialista parte da perspectiva de que os 

significados da identidade vêm se alterando ao longo dos tempos, através de mudanças e 

transformações constantes na realidade social, focalizando as suas afirmações na diferença, 

bem como nas características comuns ou partilhadas entre os sujeitos humanos. Nesta 

compreensão, as identidades são fluídas, cambiantes, fragmentadas, antagônicas e fraturadas, 

procurando subverter e desestabilizar qualquer processo de ficção identitária, através de uma 

historização radical, onde a identidade é pensada como contingência, conforme nos afirma 

enfaticamente Silva (2009): 

 

Primeiramente, a identidade não é uma essência; não é um dado ou um fato – seja da 

natureza, seja da cultura. A identidade não é fixa, estável, coerente, unificada, 

permanente. A identidade tampouco é homogênia, definitiva, acabada, idêntica, 

transcendental. Por outro lado, podemos dizer que a identidade é uma construção, 

um efeito, um processo de produção, uma relação, um ato performativo. A 

identidade é instável, contraditória, fragmentada, inconsistente, inacabada. A 

identidade está ligada as estruturas discursivas e narrativas. A identidade tem 

estreitas conexões com relações de poder (p. 96-97). 

 



70 

 

 Conforme é possível verificarmos, a crise de identidade concentra-se exatamente na 

tensão das discussões entre essas duas perspectivas que acabamos de apresentar.  É 

exatamente no bojo dessa tensão que emergiram as diferentes compreensões sobre identidade 

do sujeito humano que foram constituindo-se historicamente.  

 Para melhor compreendermos esse fenômeno, Hall (2006) fez um interessante 

mapeamento histórico sobre a noção de identidade do sujeito humano. Neste estudo, o autor 

vai identificar três concepções muito diferentes sobre identidade: a identidade do sujeito 

iluminista, a identidade do sujeito sociológico e a identidade do sujeito pós-moderno. 

Apresentaremos, na síntese a seguir, uma compreensão dos discursos e práticas que fizeram 

emergir, na modernidade, pela primeira vez, a ideia de um sujeito centrado, dotado de 

capacidades fixas e sentimento estável de sua própria identidade, de que forma este sujeito 

adquiriu uma perspectiva mais sociológica e interativa, e por fim, como a identidade deste 

sujeito está sendo descentrado na modernidade tardia. 

  A concepção da identidade do sujeito iluminista emergiu de uma série de 

movimentos importantes na cultura ocidental, no Século XVI e no Século XVII, dos quais 

destacamos a Reforma Protestante, a Contra-Reforma Católica, o Humanismo Renascentista, 

as revoluções científicas e o Iluminismo. René Descarte (1596-1650) e John Locke (1632-

1704) foram de extrema importância na sistematização da noção do sujeito individual e de sua 

identidade. Descarte, a partir de sua celebre expressão “Penso, logo existo”, elabora a 

concepção do sujeito humano racional, pensante e consciente, situado no centro do 

conhecimento, denominado de sujeito cartesiano. Locke sistematiza a compreensão de sujeito 

soberano a partir da ideia de mesmidade do sujeito racional, baseado no princípio de que a 

identidade humana permanece a mesma ao longo de sua existência, alcançando 

continuamente a extensão do seu pensamento. Desta forma, a identidade do sujeito iluminista 

é unificada e ao mesmo tempo singular, conforme nos indica Hall: 

 

O sujeito do Iluminismo estava baseado numa concepção de pessoa humana como 

um indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades de razão, de 

consciência e de ação, cujo “centro” consistia num núcleo interior, que emergia pela 

primeira vez quando o sujeito nascia e com ele se desenvolvia, ainda que 

permanecendo essencialmente o mesmo – contínuo ou “idêntico” a ele – ao longo da 

existência do indivíduo. O centro essencial do eu era a identidade de uma pessoa 

(HALL, 2006, p. 10-11). 

 

 A concepção de identidade do sujeito sociológico surgiu no Século XVIII com o 

advento da crescente industrialização e das estruturas mais coletivas e sociais de governança 

do Estado, resultando em uma maior complexidade da vida moderna. Entretanto, dois eventos 
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foram de importância significativa para a articulação de conceitos centrais que 

fundamentaram a compreensão mais sociológica dos processos identitários. Estamos nos 

referindo à teoria biológica evolucionista de Charles Darwin (1809-1882), e, mais 

especificamente, o surgimento das novas ciências sociais.  

 Na sociologia, os interacionistas simbólicos, a partir de uma crítica radical ao 

sujeito cartesiano, elaboram uma concepção mais interacionista de identidade, a partir da 

teoria da socialização, com destaque para os estudos de Mead (1972). Nesta perspectiva, os 

indivíduos são formamos subjetivamente dentro dos processos sociais mais amplos, da mesma 

forma que a sociedade é sustentada pelos papeis identitários assumidos por esses indivíduos. 

A partir dessa explicação alternativa, a identidade é o resultado dos processos de interação do 

sujeito humano com a sociedade, conforme ratifica Hall:   

   

De acordo com essa visão, que se tornou a concepção sociológica clássica da 

questão, a identidade é formada na “interação” entre o eu e a sociedade. O sujeito 

ainda tem um núcleo ou essência interior que é o “eu real”, mas este é formado e 

modificado num diálogo contínuo com os mundos “exteriores” e as identidades que 

esses mundos oferecem (2006, p. 11).  

 

 A concepção da identidade do sujeito pós-moderno emerge na metade do Século 

XX, a partir dos movimentos artísticos e intelectuais ligados à modernidade. Este evento é 

marcado por uma série de rupturas no discurso do conhecimento da sociedade moderna, 

considerados como um avanço das ciências humanas. Foram exatamente essas rupturas e 

deslocamentos que possibilitaram o descentramento da identidade do sujeito cartesiano e 

sociológico, conforme apresentaremos a seguir, a partir dos cinco descentramentos 

conceituais identificadas por Hall (2006) nas teorias sociais. 

 O primeiro importante descentramento está relacionado à interpretação da teoria 

marxista realizada por Louis Althusser (1918-1989), na Década de 1970. Esse estruturalista 

marxista vai defender que Marx, ao colocar as relações sociais no centro do seu sistema 

teórico, vai negar a ideia de uma essência universal do sujeito humano, constituída por uma 

singularidade (ALTHUSSER, 2005). 

 A descoberta do inconsciente por Sigmund Freud (1856-1939) constitui-se do 

segundo descentramento. Ao defender a identidade como um produto de subjetivação de 

processos psíquicos do inconsciente, Freud vai desqualificar o conceito de sujeito 

cognoscente que possui uma identidade fixa e unificada. Ratificando essa perspectiva, 

teóricos psicanalistas, como Lacan (1996), irão afirmar, por exemplo, que a imagem do eu é 

algo que a criança aprende gradativamente em relação com os outros, através de negociações 
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complexas e inconscientes. Assim, a identidade é formada ao longo do tempo, através de 

processos inconscientes e está em permanente transformação. 

 O terceiro descentramento está associado à linguística estrutural elaborada por 

Ferdinand de Saussure (1857-1913). A sua teoria compreende a língua como um sistema 

social, e não um sistema individual dos seus usuários. Neste sentido, os significados das 

palavras não são fixos, pois eles emergem das singularidades e diferenças que as palavras 

possuem umas diante das outras, dentro do código de uma língua. Essa compreensão 

influenciará alguns filósofos da linguagem, tal como Jaques Derrida, que afirma que, apesar 

de nossas tentativas de criarmos um mundo fixo e estável, os significadores serão sempre 

subvertidos pela diferença, tal como ocorre com os processos de fixação da identidade 

(DERRIDA, 2009).  

 Os estudos do filósofo Michel Foucault representam o quarto descentramento 

conceitual dos processos identitários. A partir das suas diferentes obras, Foucault (2004; 

2007; 2008) cria uma genealogia do sujeito moderno, descrevendo o funcionamento das 

sociedades modernas através do poder disciplinar, que tem a função de governar a espécie 

humana através da vigilância e da disciplina, produzindo, através de processos de 

individualização dos sujeitos humanos, o que ele denominou de corpo dócil, que, por sua vez, 

busca controlar os indivíduos, entre outros mecanismos, através de processos de fixação de 

sua identidade.  

 O quinto e último descentramento é proveniente dos impactos do movimento 

feminista, que emergiram a partir da Década de 1960. As críticas teóricas feministas nos 

forneceram elementos de contestação dos processos pelos quais o sujeito humano é formado e 

produzido em nossas sociedades, politizando a subjetivação a partir do questionamento da 

noção de que homens e mulheres fazem parte de uma mesma identidade. Nesta direção, a 

teoria feminista possibilitou, de maneira mais enfática, a problematização da discussão social 

da diferença no campo das Ciências Sociais. 

 Esses cinco descentramentos teóricos da compreensão da identidade como um 

elemento fixo e estável é o que caracteriza simbolicamente, segundo Hall (2006), a morte do 

sujeito moderno. Neste sentido, o sujeito pós-moderno emerge de uma noção mais 

perturbadora de identidade, conforme descrita abaixo: 

 

Esse processo produz o sujeito pós-moderno, conceptualizado como não tendo uma 

identidade fixa, essencial ou permanente. A identidade torna-se uma “celebração 

móvel”: formada e transformada continuamente em relação às formas pelas quais 

somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam (Hall, 

1987). É definida historicamente, e não biologicamente. O sujeito assume 
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identidades diferentes em diferentes momentos, identidade que não são unificadas 

ao redor de um “eu” coerente (HALL, 2006, p. 12-13). 

 

 A partir da caracterização apresentada sobre as diferentes compreensões dos 

processos identitários, produzidos historicamente através das mudanças sociais e conceituais 

nas sociedades modernas, é fácil inferirmos que as concepções de identidade do sujeito 

iluminista e do sujeito sociológico estão inseridas dentro dos pressupostos da corrente 

essencialista. Essas concepções defendem, de forma comum, uma perspectiva unificada e 

coerente da identidade do sujeito humano. De forma geral, pesquisas do campo da formação 

de professores, dentro de uma perspectiva essencialista da identidade, restringem-se a 

responder apenas problematizações que variam em torno das seguintes questões: O que é a 

identidade docente? Como é constituída a identidade docente? 

 No entanto, em tempo de crise identitária, marcada por desigualdades sociais 

crescentes, para além da definição do que seja identidade e como elas são constituídas, a 

corrente essencialista, a partir de uma compreensão identitária do sujeito pós-moderno, 

propõem-se a contestar as identidades docentes estabelecidas e convencionadas socialmente. 

Neste sentido, é importante nos indagarmos também: Existe uma identidade docente legítima? 

Os processos de formação profissional docente estão restritos às experiências acadêmicas e 

escolares? Para qual projeto político esta ou aquela identidade docente está a serviço? Existe 

uma única identidade docente para os arte/educadores? 

 Para efeito da compreensão dos processos identitários relacionados à formação dos 

arte/educadores, optamos nesta tese pelos pressupostos teóricos em torno da identidade do 

sujeito pós-moderno, sistematizados a partir dos estudos de Hall (2006; 2009), Silva (2009) e 

Woodward (2009). 

 Identificamos-nos com essa matriz teórica por que esta tese não é um estudo para 

reafirmar lugares, muito pelo contrário, é um estudo de contestação de uma suposta 

estabilidade identitária, pois partimos da ideia de que não existe apenas uma identidade 

docente para os arte/educadores. Corroborando com esta defesa, não privilegiamos nesta tese 

como sujeitos da nossa pesquisa os arte/educadores habilitados, que possuem em certa 

medida, identidades profissionais estáveis no campo educativo. Optamos em compreender 

exatamente os processos de constituição identitárias dos arte/educadores não-habilitados, que 

desde a Década de 1980, no Brasil, têm suas identidades profissionais docentes contestadas, 

inclusive, pelos arte/educadores habilitados, conforme já mencionado na introdução desta 

tese.   
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 Sabemos que esta opção teórica se constitui, ainda, um referencial pouco explorado 

pela literatura educacional do campo da formação de professores no Brasil, que tem 

privilegiado, uma matriz teórica dentro de uma perspectiva mais sociológica dos processos 

identitários, em geral, centrados a partir dos estudos de Erikson (1971; 1976; 1998), Dubar 

(2005), Mead (1972), entre outros.  

 Um bom exemplo dessa afirmação pode ser verificado na tese de Aguiar (2004), 

intitulada de “A formação contínua do docente como elemento na construção de 

sua identidade”, defendida na Universidade  de Porto, em Portugal. No 

segundo capítulo,  denominado de “Identidade como Categoria Analítica”, a 

autora faz um interessante levantamento sobre a compreensão dos processos 

identitários, a partir  de um número muito significativo de autores, incluindo, 

inclusive, autores que problematizam especificamente os processos 

identitários docentes. No entanto, não faz qualquer referência a estudos que 

privilegiem a identidade dentro de uma perspectiva do sujeito pós -moderno.  

 Fenômeno também encontrado na literatura educacional especializada, relacionado 

à identidade docente produzidas na primeira década dos anos 2000, encontrados nos livros 

com os textos resultantes dos simpósios e mesas-redondas realizados nos ENDIPEs dos anos 

de 2002 (Goiânia/GO), 2004 (Curitiba/PR), 2006 (Recife/PE), 2008 (Porto Alegre/RS) e 2010 

(Belo Horizonte/MG). Através desse levantamento encontramos a presença de sete estudos 

relacionados à identidade docente. No entanto, apenas os trabalhos de Marin (2002) e 

Drummond (2010) buscaram estabelecer um diálogo com a teoria da identidade do sujeito 

pós-moderno. 

 Ao descrevermos, anteriormente, os cinco descentramentos teóricos que resultaram 

na produção de identidades abertas, contraditórias, inacabadas e fragmentadas do sujeito pós-

moderno, explicitamos de forma geral os eventos, os teóricos e as teorias que sustentam essa 

compreensão de processo identitário. Perspectiva que estamos defendendo em nossa tese para 

compreendermos a constituição das identidades docentes dos arte/educadores. No entanto, 

faz-se necessário, ainda, esboçarmos, de forma breve, o quadro teórico analítico em torno das 

categorias centrais que sustentam essa compreensão de identidade, caracterizada pelo 

binômio: identidade e diferença.  

 Dentro de uma perspectiva dos Estudos Culturais, a identidade não é uma entidade 

independente e autônoma, como defende a corrente essencialista. Ao contrário, a identidade 

só existe através da estreita relação de dependência com a diferença. Neste sentido, identidade 

e diferença são inseparáveis, pois uma necessita da outra para existir. De forma mais radical, a 
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diferença é o processo pelo qual a identidade e a própria diferença, em quanto produto desse 

processo, são produzidas, conforme nos alerta Hall (2009): 

 

Acima de tudo, e de forma diretamente contraria àquela pela qual elas são 

constantemente invocadas, as identidade são construídas por meio da diferença e não 

fora dela. Isso implica o reconhecimento radicalmente perturbador de que é apenas 

por meio da relação com o Outro, da relação com aquilo que não é, com 

precisamente aquilo que falta, com aquilo que tem sido chamada de seu exterior 

constitutivo, que o significado “positivo” de qualquer termo – e, assim, sua 

“identidade” – pode ser construído (p. 110). 

 

 A identidade e a diferença, além de serem interdependentes, são fabricadas 

ativamente dentro das relações sociais e culturais, através de atos de criação linguística. Como 

um produto de criação das relações sociais e culturais, elas só são compreendidas dentro dos 

sistemas de significação dos quais adquiriram sentido e carregam o traço não apenas daquilo 

que é, mas, também, daquilo que não é. Nesta perspectiva, a identidade e a diferença 

constituem-se em um sistema de representação simbólica, cuja função é a atribuição de 

sentidos e significados, como nos indica Silva (2009, p. 77): 

 

Como ato lingüístico, a identidade e a diferença estão sujeitos a certas propriedades 

que caracterizam a linguagem em geral. Por exemplo, segundo o lingüista suíço 

Ferdinand de Saussure, a linguagem é fundamentalmente, um sistema de diferenças. 

Nós já havíamos encontrado esta idéia quando falamos da identidade e da diferença 

como elementos que só tem sentido no interior de uma cadeia de diferenciação 

lingüística (“ser isto” significa “não ser isto” e “não ser aquilo” e “não ser mais 

aquilo” e assim por diante). 

 

 Nesta mesma linha de raciocínio, complementa o autor: 

 

É aqui que a representação se liga a identidade e à diferença. A identidade e a 

diferença são estreitamente dependentes da representação. É por meio da 

representação, assim compreendida, que a identidade e a diferença adquirem sentido. 

É por meio da representação que, por assim dizer, a identidade e a diferença passam 

a existir. Representar significa, neste caso, dizer: “essa é a identidade”, “a identidade 

é isso” (SILVA, 2009, p. 91).  

 

 Podemos afirmar, dessa forma, que identidade e diferença constituem-se em atos 

performáticos. O conceito de performatividade atribui à identidade a ideia de mudança e 

transformação, como um movimento de tornar-se a ser. A performatividade são proposições 

que não se limitam apenas a descrever a identidade, mas, criá-las, através de um processo de 

repetição de enunciados, denominados de citacionalidade. “É exatamente essa 

„citacionalidade‟ da linguagem que se combina com seu caráter performático para fazê-los 

trabalhar no processo de produção da identidade” (SILVA, 2009, p. 95). Vejamos um 
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excelente exemplo de enunciado performático: “Com a autoridade que me é concedida, eu 

lhes atribuo o grau de licenciados em artes visuais”. Logo quem não recebeu o grau de 

licenciado em arte, não é arte/educador. Nesta perspectiva a identidade é compreendida como 

um processo de identificação pelo qual o individuo é convocado e interpelado por práticas 

discursivas para que assuma determinados papeis sociais, denominado, de posições-de-

sujeito, conforme nos indica Hall (2009, p. 111-112): 

 

Utilizo o termo “identidade” para significar o ponto de encontro, o ponto de sutura, 

entre, por um lado, os discursos e as práticas que tentam nos “interpelar”, nos falar 

ou nos convocar para que assumamos nossos lugares como sujeitos sociais de 

discursos particulares e por outro lado, os processo que produzem subjetividades, 

que nos constroem como sujeitos aos quais se pode “falar”. As identidades são, pois, 

pontos de apego temporário às posições-de-sujeito que as práticas discursivas 

constroem para nós (Hall, 1995). Elas são resultados de uma bem-sucedida 

articulação ou “fixação” do sujeito ao fluxo do discurso – aquilo que Stephen Heath, 

em seu pioneiro ensaio sobre “sutura”, chamou de uma intersecção (1981, p. 106). 

 

 Essa compreensão nos remete diretamente ao fato de que todo processo de produção 

de identidade e diferença são processos de relações de poder. O poder de definir “se isso é 

identidade” e “se isso não é identidade”, “se ele é arte/educador” e “se ele não é 

arte/educador”. Como produtos de processos sociais de relação de poder, a identidade e a 

diferença não são simplesmente definidas, elas são em grande medida impostas, são 

disputadas por grupos sociais nas arenas da vida real, através de atos de demarcação de 

fronteiras e normalização, o que implica necessariamente em operações de inclusão e 

exclusão, como defende Silva (2009): 

 

A afirmação da identidade e a marcação da diferença implicam, sempre, as 

operações de incluir e de excluir. Como vimos, dizer “o que somos” significa 

também dizer “o que não somos”. A identidade e a diferença se traduzem, assim, em 

declarações sobre quem pertence e sobre quem não pertence, sobre quem está 

incluído e quem está excluído. Afirmar identidade significa demarcar fronteiras, 

significa fazer distinções entre quem fica dentro e o que fica fora (p. 82). 

  

 Esse processo de inclusão e exclusão é estabelecido por sistemas de classificação, 

no qual se ordenam em torno de oposições binárias, isto é, são hierarquizadas em duas classes 

polarizadas, onde uma das classes será sempre privilegiada, recebendo uma carga positiva, 

enquanto a outra classe será menos privilegiada, recebendo a carga negativa. Assim, 

classificar significa um ato de poder, pois “Deter o privilégio de classificar significa também 

deter o privilégio de atribuir diferentes valores aos grupos assim classificados” (SILVA, 2009, 

p. 82). Na introdução, já descrevemos como esse processo se estabelece no campo 
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profissional da arte/educação: Na realidade social, encontramos hoje dois tipos de 

arte/educadores: Os arte/educadores habilitados, com formação acadêmica nas linguagens 

artísticas, e os arte/educadores sem formação acadêmica ou com formação acadêmica em 

outras áreas do conhecimento humano, denominados, pejorativamente, de arte/educadores 

não-habilitados. 

 De forma geral, as classificações são processos que buscam estabelecer a fixação 

das identidades através do essencialismo de argumentos históricos ou biológicos. Isto 

significa que todo essencialismo é criação cultural e não natural, pois ele é produzido no 

movimento de fixação da relação entre identidade e diferença. Como criação cultural ela deve 

ser contestada e não assumida como resultado de um processo natural. Assim, as identidades 

profissionais não devem ser naturalizadas e sim contestadas. 

 Para tanto, necessitamos de um modelo pedagógico que nos possibilite, mais do que 

celebrar a identidade e a diferença: questioná-las, contestá-las. Foi nesta perspectiva que 

adotamos essa compreensão teórica sobre os processos identitários, uma vez que ela nos 

possibilita descrever e explicar como a identidade e a diferenças são produzidas socialmente, 

conforme defende Silva (2009, p. 100): 

 

Um currículo e uma pedagogia da diferença deveriam ser capazes de abrir o campo 

da identidade para as estratégias que tendem a colocar seu congelamento e sua 

estabilidade em xeque: hibridismo, nomadismo, travestismo, cruzamento de 

fronteiras. Estimular, em matéria de identidade, o impensado e o arriscado, o 

inexplorado e o ambíguo, em vez do consensual e do assegurado, do conhecido e do 

assentado. Favorecer, enfim, toda experimentação que torne difícil o retorno do eu e 

do nós ao idêntico. 

  

 Conforme foi possível verificar nessa seção, estamos vivendo na contemporaneidade 

uma crise dos processos identitários. Esse processo é caracterizado pela tensão entre 

diferentes correntes e concepções de identidade que emergiram historicamente de diferentes 

contextos históricos na sociedade moderna. No entanto, compartilhamos nessa tese a 

compreensão de identidade do sujeito pós-moderno. Essa perspectiva vai defender que, com 

frequência, a identidade envolve reinvidicações essencialistas, seja de natureza biológica ou 

histórica, constituindo-se de uma das explicações por que as pessoas assumem determinadas 

posições-de-sujeito na sociedade. A identidade é sempre relaciona, pois ela se estabelece a 

partir da diferença com outras identidades. Neste sentido, os processos identitários são 

constituídos por classificações simbólicas, materializadas na prática social, por relação de 

poder, traduzidas em atos de inclusão e exclusão.  
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 No próximo capítulo, apresentaremos o desenho metodológico delineado para 

encontrarmos os resultados do nosso estudo. 
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CAPÍTULO 3 – CONSIDERAÇÕES SOBRE O DESENHO 

METODOLÓGICO: Perseguindo as Experiências Formativas dos 

Arte/Educadores 
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Imagem 5 - A persistência da memória. Salvador Dalí, 1931. Pintura a óleo aplicada 

sobre tela (24x33cm). Acervo do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque. 
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Esta pesquisa, conforme anunciado ao longo deste trabalho, teve como objetivo 

compreender quais as experiências formativas possibilitam a constituição da identidade do 

arte/educador.  

A complexidade do nosso objeto de pesquisa exigiu um desenho metodológico que 

incorporasse no processo de coleta, organização, tratamento, análise e interpretação dos 

dados, as subjetividades do pesquisador e dos sujeitos da pesquisa, a partir de um processo 

dialógico de produção do percurso investigativo. 

Hoje, compreendemos esse processo dialógico de investigação como um dos 

princípios da chamada pesquisa qualitativa. Neste sentido, todo processo de investigação 

cientifica é um processo de reinvenção de si mesmo e de intervenção no mundo, ou seja, é um 

processo de problematização e subjetivação da realidade (CANÁRIO, 2003). Como defende o 

filósofo italiano Vattimo (1996), todo conhecimento é uma interpretação. Nesta direção, 

“nada se pode considerar nenhum objeto fora de uma interpretação; deve-se argumentar com 

razões verossímeis, persuasivas, não mostrando o objeto como é, mas como é interpretado” 

(SCOPINHO, 2004, p. 18-19). 

Nesta perspectiva, para além dos diferentes estudos relacionados à pesquisa qualitativa 

no campo das ciências humanas (MINAYO, 2000, 2002; LUDKE, 1986; ALVES-

MAZZOTTI, 2001), foi possível compreender que o nosso objeto de pesquisa é um recorte de 

nós mesmos, que carrega em si, muito de nossa história de vida pessoal, profissional e 

acadêmica, ou seja, do nosso percurso formativo, constituindo-se de um processo existencial. 

Como nos afirma Freitas (1997, p. 7), “O quanto de memória, isto é, de história e de desejo, 

existe na escolha de uma vida?”. Assim, “Somos, portanto: História: Arma e armadura. 

Deslocamo-nos entre o dado e o criado, entre o passado, o presente e o futuro; reconstruindo, 

refazendo, tecendo de modo artesanal a Vida” (FREITAS, 1997, p. 8). 

Desta forma, todo processo de pesquisa exige um processo de paixão pelo ato de 

conhecer. Neste sentido, como no ato de ensinar, pesquisar exige rigorosidade, criticidade, 

ética, reflexão, risco, aceitação do novo, autonomia, bom senso, humildade, tolerância, 

convicção na mudança, curiosidade, generosidade, alegria, comprometimento, diálogo, 

consciência nas decisões, como nos indica Freire (2001) sobre os saberes necessários a prática 

educativa.  

É neste bojo que emerge a compreensão da pesquisa como um ato pedagógico, como a 

metáfora da responsabilidade do pesquisador em falar do primeiro dia, como nos alerta Freitas 

(1997, p. 6): 
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Daí a responsabilidade de se querer falar do primeiro Dia: a responsabilidade por 

nosso desejo; a responsabilidade de dizer a “verdade” desse desejo do qual não 

podemos ter nenhum conhecimento, mas que está “escrito” no enigma de nossos 

destinos, é um tipo de responsabilidade profundamente educativa, na medida em que 

uma das dimensões do ato pedagógico, é o movimento que nos faz ir do saber do 

desejo ao desejo do saber.  

 

Complementa ainda o autor: 

 

No primeiro Dia era o Verbo, e o Verbo se fez carne! Por que? Por que não 

nascemos da carne, nem do sangue, mas do Desejo, da Palavra. Nascemos de uma 

alquimia verbal. A palavra é, portanto, construtora de mundos, mundos habitados 

pelo Desejo! Infelizmente, o discurso cientificista tornou o Homem incapaz de 

reconhecer seus próprios desejos, que se perderam num esquecimento imposto 

(FREITAS, 1997, p. 6). 

 

Estes pressupostos nos fazem compreender que o qualitativo de uma pesquisa não 

reside na chamada neutralidade científica ou mesmo na recusa dos dados quantitativos.  

Dentro de um processo investigativo a neutralidade é peversiva, pois toda pesquisa também se 

constitui em um ato de escolhas políticas e ideológicas. E os dados quantitativos são aspectos 

que complementam os dados qualitativos.  

Imbuídos dessa compreensão, adotamos uma abordagem de pesquisa que articulasse 

todas as variáveis, sejam elas qualitativas ou quantitativas, pois segundo Deslange (1994, p. 

22), “O conjunto de dados quantitativos e qualitativos não se opõem. Ao contrário, se 

complementam, pois a realidade abrangida por eles interage dinamicamente, excluindo 

qualquer dicotomia”. 

Essa perspectiva de complementaridade dos aspectos quantitativos e qualitativos vem 

se constituindo hoje como um dos elementos essenciais na pesquisa social, pois as atuais 

tendências da Pesquisa em Educação buscam superar essa dicotomia epistemológica, 

procurando uma síntese entre os elementos quantitativos e qualitativos. Nessa direção, o 

dualismo entre os aspectos quantitativos e qualitativos vem se constituindo como um falso 

conflito, conforme explicitado por Gamboa: 

 

Na pesquisa em ciências sociais, frequentemente são utilizados resultados e dados 

expressos em números. Porém, se interpretados e contextualizados à luz da dinâmica 

social mais ampla, a análise torna-se qualitativa, isto é, na medida em que inserimos 

os dados na dinâmica da evolução do fenômeno e este dentro de um todo maior 

compreensivo, é preciso articular as dimensões qualitativas e quantitativas em uma 

inter-relação dinâmica, como categorias utilizadas pelo sujeito na explicação e 

compreensão do objeto. Como vemos, a superação do falso dualismo técnico 

implica a abrangência de outros elementos constitutivos do processo científico. Ao 

mesmo tempo, a superação das dicotomias epistemológicas também exige a 

retomada das categorias básicas da produção do conhecimento, extrapolando as 

polaridades entre quantidade-qualidade, sujeito-objeto, explicação-compreensão etc. 
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exige, ainda, novas concepções de pesquisa e esforços na busca de síntese e novas 

maneiras de articular os elementos constitutivos da investigação em ciências sociais 

(GAMBOA, 2002, p. 106). 

 

 

Neste contexto de mudanças paradigmáticas, vem emergindo no campo da pesquisa 

educacional no Brasil, desde a Década de 1990, novos olhares sobre objetos complexos de 

pesquisa, que exigem dos pesquisadores contemporâneos, abordagens metodológicas, que nos 

desafiam a pensar os processos investigativos como uma ação coletiva e compartilhada de 

construção do conhecimento (SOUZA, 2006). Entre esses processos podemos destacar a 

pesquisa-ação (BARBIER, 2007; DIONNE, 2007), a entrevista reflexiva (SZYMANSKI, 

2008), o grupo focal (GATTI, 2005), a pesquisa participante (DEMO, 2008), a pesquisa 

colaborativa (IBIAPINA, 2008), a investigação ação-participativa (SOUZA, 2006), e, por fim, 

as pesquisas autobiográfica (NÓVOA, 1988; 2000; CHIZZOTTI, 2008), conforme 

passaremos a abordar a seguir.  

Segundo os estudos de Chizzotti: 

 

Bertaux (1997) já anunciara a variedade de uso da história de vida por diferentes 

disciplinas como a antropologia, história social, psicologia social, psico-história, 

além da sociologia, educação e de diversas escolas de pensamento como o 

empirismo, o marxismo, a fenomenologia, a hermenêutica, o interacionismo, teorias 

dos papéis, dramaturgia e outras, focalizando os mais diversos objetos teóricos como 

o vivido, as trajetórias de vida, os modos de vida, as estruturas de produção, a 

imagem de si, os valores, o conflito de papéis etc (2008, p. 101). 

 

No campo da educação, esse gênero de pesquisa nasce da necessidade da valorização 

da história de vida dos professores e do reconhecimento do professor como um intelectual 

capaz de produzir saberes necessários à prática educativa, a partir da reflexão sobre as suas 

experiências, conforme vem sendo demonstrado através dos estudos de Bueno (1998), Bolívar 

(2002), Josso (2004), Debert (1997), Souza (2006a; 2006b), entre outros. 

Na perspectiva de apreendermos os conteúdos experienciais dos sujeitos da nossa 

pesquisa, adotamos também, os pressupostos teórico-metodológicos do método biográfico, 

caracterizado por uma variedade de processos investigados, dos quais destacamos a pesquisa 

biográfica, a pesquisa autobiográficas, as etnobiografias, testemunho, história oral, pesquisa-

formação. No entanto, no processo investigativo que empreendemos, trabalharemos com os 

princípios da pesquisa autobiográfica. Segundo Chizzotti (2008, p. 103):  

 

A autobiografia é uma história de vida escrita pela própria pessoa, sobre si mesma, 

ou registrada por outrem, concomitante com a vida descrita, na qual o narrador 
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esforça-se para exprimir o conteúdo de sua experiência pessoal. O autor seleciona e 

analisa fatos, experiências, pessoas e estágios relevantes de sua vida, interpretando 

sua história pessoal, o contexto e as contingências do curso da própria vida, criando 

um texto no qual tem voz privilegiada, imprime uma tônica subjetiva aos fatos e 

pessoas, transita entre o real e ficcional, inscreve-se, de modo claro ou latente, em 

uma realidade social e se constrói como uma individualidade histórica. 

 

Por sua vez, com base nos objetivos e nas dimensões privilegiadas pela pesquisa 

autobiográfica, Nóvoa (2000) propõe uma matriz onde as pesquisas autobiográficas foram 

agrupadas em nove categorias. Diante da complexidade das pesquisas autobiográficas, o autor 

nos alerta que as pesquisas biográficas não podem ser classificadas exclusivamente do ponto 

de vista de uma única categoria, dada a complexidade dos objetos de pesquisas de natureza 

biográfica.  

A partir da classificação proposta por Nóvoa (2000), identificamos que a nossa 

pesquisa, em grande medida, está caracterizada essencialmente em objetivos emancipatórios, 

relacionados aos processos de investigação-formação versus a profissão de professor, no 

nosso caso específico, arte/educadores. Neste sentido, a nossa pesquisa no campo da formação 

de professores vem responder como esses sujeitos vêm construindo a sua identidade 

profissional para o melhor desenvolvimento de sua prática arte/educativa. 

Para compor o universo dessa pesquisa, foram selecionados quatro arte/educadores 

pernambucanos. Em se tratando de uma pesquisa de caráter autobiográfico, os sujeitos da 

nossa pesquisa permitiram a identificação dos seus nomes, da sua trajetória formativa, seus 

dados acadêmicos e profissionais, bem como a publicação de suas imagens no apêndice desta 

tese, conforme formalizado através da assinatura do termo de livre consentimento. São eles: 

Fernando Azevedo; Solange Costa Lima; Rosa Vasconcelos; e Sebastião Pedrosa. Eles foram 

selecionados a partir dos seguintes critérios: (1) possuir uma trajetória pessoal, profissional e 

acadêmica consolidada e reconhecida por outros arte/educadores; (2) não possuir formação 

inicial para o ensino de arte, nos Curso Normal Médio, no Curso de Graduação em Pedagogia 

e em Cursos de Licenciatura em Arte; (3) Atuar ou ter atuado como formador em cursos de 

formação de outros arte/educadores; (4) ter atuado como docente da Educação Básica ou na 

Educação não-formal; (5) que fossem arte/educadores cujos contextos de referências de sua 

formação fossem o Estado de Pernambuco. A seguir, apresentaremos uma breve descrição dos 

nossos sujeitos de pesquisa. Essas descrições foram retiradas dos seus currículos. 

Sebastião Gomes Pedrosa possui graduação em Licenciatura em Filosofia pela 

Universidade Católica de Pernambuco (1969), mestrado em Arte/Educação pela Birmingham 

Polytechnic (1982) e doutorado em Arte pelo Programa de Pós-Graduação em Arte da 
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University of Central England in Birmingham (1993). Atualmente é Professor Associado da 

Universidade Federal de Pernambuco. Tem experiência na área de Artes, com ênfase em 

Ensino da Arte, atuando principalmente nas linhas de pesquisa, ensino da arte e processos 

criativos em arte. 

Fernando Antônio Gonçalves de Azevedo é graduado em Licenciatura em Filosofia 

pela Universidade Católica de Pernambuco (1976) e mestrado em Artes pela Universidade de 

São Paulo (2001). Atualmente é aluno do curso de doutorado, do Programa de Pós-Graduação 

em Educação da UFPE, é professor titular da Secretaria de Educação do Estado de 

Pernambuco, professor das Faculdades Integradas da Vitória do Santo Antão e professor 

titular da Faculdade Decisão. Tem experiência na área de Artes, com ênfase em Ensino de 

Arte, atuando principalmente nos seguintes temas: arte/educação, educação especial, ensino 

de arte, formação continuada de professores e inclusão social e cultural, além de Filosofia e 

Filosofia da Educação. 

Solange Costa Lima é formada em Pedagogia, com habilitação em Supervisão Escolar, 

pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP). Foi criadora da Escolinha de Arte de 

Olinda e Diretora Técnico-Pedagógica da Escolinha de Arte do Recife. Foi assessoria da 

Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco e da Rede Municipal de Ensino do Recife. 

Atualmente é professora aposentada pela Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco e 

continua a desenvolver suas atividades pedagógicas na Escolinha de Arte do Recife. 

 Rosa Vasconcelos é pedagoga e especialista em ensino de arte, pela UFPE. 

Atualmente é professora aposentada do Departamento de Teoria da Arte, do CAC/UFPE e da 

Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco, onde ainda presta assessoria e trabalha nos 

projetos formação de professores para o ensino de arte. Na UFPE foi coordenadora do Projeto 

Meninos do Campus e do Pólo Arte na Escola. 

Do ponto de vista operacional, esta pesquisa foi dividida em três etapas distintas, 

porém correlacionadas, tomando como base as diferentes orientações teórico-metodológicas 

oferecidas por Bosi (1994; 2003).  

Na primeira etapa solicitamos aos arte/educadores pernambucanos, de diferentes 

gerações e formações acadêmicas, que indicassem nomes de arte/educadores que contribuíram 

de maneira significativa na sua trajetória formativa. Em grande medida foram citados os 

nomes de Fernando Azevedo, Rosa Vasconcelos e Sebastião Pedrosa. Com menor frequência 

foi indicado o nome da Solange Costa Lima. No entanto, fizemos questão de incluí-la no rol 

de sujeitos da nossa pesquisa, porque, além de essa arte/educadora cumprir todos os outros 

critérios estabelecidos para a seleção dos sujeitos da nossa pesquisa, ela coordenou, desde a 
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década de 1980, uma série de projeto de formação de arte/educadores, especialmente das 

Redes Públicas de Ensino de Recife e do Estado de Pernambuco.  

Identificados e selecionados os sujeitos de nossa pesquisa, entramos em contato com 

todos, os convidando para participar da investigação que estava sendo empreendida. 

Esclarecidos sobre as condições do processo, todos aceitaram de pronto atendimento a nossa 

solicitação. Apesar de já conhecermos de forma panorâmica as trajetórias formativas desses 

arte/educadores, foi necessário, ainda, nessa etapa exploratória de pesquisa, realizar conversas 

informais para confirmamos de fato se todos os sujeitos cumpriam os critérios estabelecidos 

para participar da nossa pesquisa. O que foi confirmado. 

Na segunda etapa do processo de investigação, realizamos uma pesquisa piloto, para 

testarmos os instrumentos de coleta de dados. Conforme definição apresentada anteriormente 

sobre o conceito de pesquisa autobiográfica, Chizzotti (2008) vai nos indicar que os métodos 

autobiográficos recorrem significativamente às técnicas de entrevista, sejam elas narrativas ou 

de profundidade, mas, sempre, dentro de uma perspectiva semi-estruturada. Neste contexto, a 

entrevista semi-estruturada constitui-se de um procedimento que “possibilita a flexibilidade 

ao se pautar em perguntas temáticas e não em questões fechadas, favorecendo, assim, a ênfase 

nos aspectos que se mostrarem mais relevantes para análise e compreensão do objeto”, no 

momento da realização da entrevista (GUIMARÃES, 2002, p. 14). 

Nesta pesquisa piloto, constituíram-se sujeitos a minha Vó Materna, Maria José da 

Costa, e a Pesquisadora Silva Rodrigues Coimbra, reconhecida na atualidade como uma das 

grandes autoridades em arte popular brasileira. Munidos do roteiro de entrevista e de gravador 

de áudio, realizamos várias seções com a minha Vó e uma seção com Silvia Coimbra. Esses 

encontros foram suficientes para desestruturar o planejamento do nosso processo de coleta de 

dados. Mas, o que ocorreu nessas seções? Ao iniciarmos a entrevista, apresentavamos, 

inicialmente, as nossas entrevistadas as temáticas que gostaríamos que fossem abordadas. 

Tanto Silva Coimbra como a minha Vó falavam com tanta propriedade e significação, que nós 

fazíamos pouquíssimas intervenções no momento da entrevista, ao ponto de o roteiro tornar-

se um instrumento obsoleto. 

Vivenciar essa experiência nos possibilitou re-configurar as nossas estratégias de 

coletas de dados. Compreendemos, neste sentido,  que a entrevista não era o procedimento 

mais adequado para utilizarmos com os sujeitos de nossa pesquisa. Partindo do princípio que 

queríamos identificar nas narrativas dos arte/educadores as suas experiências formativas de 

arte significativas, no processo de constituição de sua identidade docente, decidimos realizar a 

estratégia de investigativa que denominamos de coleta de memória. Esta estratégia foi 
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formulada a partir dos estudos de Bosi (1994; 2003), partindo do princípio de que não 

devemos intervir no processo de produção de memórias dos nossos sujeitos. Desta forma, é 

necessário apenas dar um comando inicial e deixar que, livremente, os sujeitos da pesquisa 

tragam à tona as memórias que eles consideram mais significativas. O comando que 

utilizamos nas seções de coleta de memória foi: Quais as experiências de vida, na sua 

trajetória pessoal, acadêmica e profissional, foram mais significativas na constituição de sua 

identidade como arte/educador, de sua infância até os dias atuais? Em alguns momentos, por 

vezes, eles solicitavam em meio ao processo de narração de suas memórias formativas, que 

repetissemos o comando. A seção só era encerrada quando o arte/educador achava que já 

havia relatado todas as experiências que eles consideravam significativas. Com alguns 

sujeitos, mesmo encerrado a seção, ao lembrar-se de alguma informação importante, eles 

solicitavam que voltássemos a registrá-la. O que era atendido.  

Desta forma, a terceira e última etapa do processo de investigação foi a realização das 

seções de coletas de memória. Esse processo variou de acordo com as necessidades dos 

nossos sujeitos de pesquisa. Por exemplo:  

 Todas as seções foram realizadas nas residências dos narradores, com exceção, do 

Arte/Educador Sebastião Pedrosa, que optou em realizar a seção na sala da 

coordenação do curso de licenciatura em artes plásticas, no CAC/UFPE, no seu 

ambiente de trabalho; 

 Foi necessária apenas uma seção de coleta de memória com os arte/educadores, 

com exceção de Fernando Azevedo, que foram realizados quatro encontros 

distintos; 

   As narrativas da memória variaram de acordo com cada arte/educador. As 

memórias de Fernando Azevedo foram narradas num total de 02 horas, 12 minutos 

e seis segundos; as memórias de Solange Costa Lima foram narradas em 01 hora, 

03 minutos e 05 segundos; já as memórias de Rosa Vasconcelos foram narradas 

em 35 minutos e 16 segundos; por fim, as memórias de Sebastião Pedrosa foram 

narradas em 51 minutos e 12 segundos; 

 Apenas a Arte/Educadora Solange Costa Lima utilizou os chamados disparadores 

da memória ou muletas da memória. Segundo os estudos de Guedes-Pinto (2008, 

p. 43), os disparadores da memória são “objetos que evocam de algum modo o 

passado e auxiliam os sujeitos no processo de rememoração". Entre as diferentes 
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muletas da memória utilizadas por Solange Costa Lima, estavam certificados, 

fotografias, livros, panfletos, textos e recortes de jornais. 

 Depois de transcritas, as memórias ficaram a disposição dos arte/educadores, para 

que eles realizassem as revisões que considerassem necessárias e possíveis. 

Apenas a Arte/Educadora Rosa Vasconcelos revisou a sua narrativa, reescrevendo-

as. 

 

Segundo Guedes-Pinto (2008), o trabalho com memórias pode ser abordado a partir de 

diferentes enfoques. Esses enfoques estão relacionados às funções e papeis que a memória 

pode desempenhar. Entre esses principais enfoques encontramos a compreensão da memória 

como possibilidade de alteração do momento presente e do futuro; a memória como trabalho; 

a memória como versão; e a memória como esquecimento.  

Diante da complexidade do nosso objeto de investigação, diferentes concepções de 

memória são evocadas neste trabalho de tese. Por exemplo, quando os arte/educadores deixam 

de elencar em suas memórias, no momento da narração, determinados aspectos, estamos 

partindo da premissa de que essas experiências naquele momento não estão sendo 

consideradas relevantes no processo de constituição de sua identidade docente. Neste 

momento, estamos evocando a ideia de memória como esquecimento.  

Ao realizar o processo de rememoração das trajetórias de vida dos arte/educadores, 

não estamos buscando verdades nas suas narrativas e sim interpretações sobre as suas 

experiências. Na perspectiva que acabamos de anunciar, estamos evocando a ideia de 

memória como versão. No momento da narração de suas memórias, se os arte/educadores 

exprimirem reflexões que algumas experiências poderiam ter sido diferentes na sua trajetória 

de vida, estamos evocando a ideia de memória como possibilidade. 

Foi a partir da compreensão dessas diferentes concepções de memória, que optamos 

nesse trabalho de tese pela ideia de memória como trabalho. A concepção de memória como 

trabalho é defendida a partir dos estudos de Bosi (1994; 2003). Dentro dessa perspectiva, 

Guedes-Pinto (2008, p. 41-42) vai defender, a memória como um processo de: 

 

refazer das experiências passadas exigindo com isso devotamento e trabalho por 

parte daquele que se voltam às lembranças de um tempo longínquo e que, com a 

ajuda dos materiais presentes em seu entorno atual, esforçam-se em um trabalho 

consciente de rememoração. 
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As narrativas das memórias dos arte/educadores foram gravadas em áudio, e 

posteriormente transcritas, constituindo-se em autobiografias, que denominamos neste 

trabalho de protocolos de memória. Ao total, produzimos sete protocolos de memória. Para 

apreendermos os conteúdos experienciais das narrativas dos arte/educadores transformamos 

essas memórias narradas em episódios. Segundo Dewey (2010, p. 1010): 

 

A experiência, em seu sentido vital, defini-se por aquelas situações e episódios que 

chamamos espontaneamente de “experiências reais”, por aquelas coisas das quais 

dizemos, quando lembramos, “aquela foi uma experiência”.  

 

 Partindo dessa compreensão de Dewey (2010), nem todas as experiências narradas 

pelos arte/educadores constituem-se de experiência legítimas. Desta forma, alguns episódios 

não foram analisados neste trabalho de tese por não constituírem-se experiências educativas. 

Os critérios de seleção dos episódios que se constituíram de experiências foram retirados dos 

estudos de Dewey (1976). São elas: continuidade e interação. Conforme teorizadas no 

capítulo 2 desta tese, são exatamente esses critérios que dão qualidade estética a uma 

experiência educativa, que denominamos no nosso trabalho de experiência formativa de arte.  

Desta forma, utilizamos, como procedimento para a organização, tratamento e análise 

das experiências formativas em arte, as técnicas da análise de conteúdo, sistematizada a partir 

dos estudos de Bardin (1977). Segundo a concepção dessa estudiosa, a Análise de Conteúdo 

se constitui de: 

 

…um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais subtis em constante 

aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos (conteúdos e continentes) 

extremamente diversificados. O fator comum destas técnicas múltiplas e 

multiplicadas – desde o cálculo de frequência que fornece dados cifrados, até a 

extração de estruturas traduzíveis em modelos – é uma hermenêutica controlada, 

baseada na dedução: a inferência (BARDIN, 1977, p. 9). 

 

Nessa mesma linha de raciocínio, complementa a autora: 

 

Enquanto esforço de interpretação, a análise de conteúdo oscila entre os dois pólos 

do rigor da objetividade e da fecundidade da subjetividade. Absolve e cauciona o 

investigador por esta atração pelo escondido, o latente, o não latente, o potencial de 

inédito (do não dito), retido por qualquer mensagem (BARDIN, 1977, p. 9).  

 

Diante da especificidade do nosso objeto de investigação e da compreensão de que a 

análise de conteúdo não é um instrumento – mas, um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações – adotamos para tratamento e análise dos dados desta pesquisa os 
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procedimentos da análise temática, por ela se constituir, na prática, a técnica mais adequada 

para análise dos dados desta pesquisa. Dessa forma, essa escolha tem uma relação direta com 

o objetivo dessa técnica: descobrir os núcleos de sentido que compõem a comunicação, seja 

através da frequência, presença ou ausência das unidades de significação. Nessa direção, 

Minayo afirma: 

 

Tradicionalmente, a análise temática se encaminha para a contagem de frequência 

das unidades de significação como definitórias do caráter do discurso. Ou, ao 

contrário, qualitativamente a presença de determinados temas denota os valores de 

referência e os modelos de comportamento presentes no discurso (MINAYO, 2000, 

p. 209). 

 

Segundo Bardin (1977, p. 105), “O tema é a unidade de significação que se liberta 

naturalmente de um texto analisado segundo critérios relativos à teoria que serve de guia à 

leitura”. Para Minayo (2000), o “tema” pode constituir-se em uma afirmação ou uma alusão, 

que pode ser representada graficamente através de palavras, frases ou outras unidades de 

significação maiores. No caso específico da nossa pesquisa, as unidades de significação de 

contexto foram constituídas de episódios, conforme já enunciado anteriormente. 

A nossa análise foi operacionalizada a partir de quatro operações básicas: (1) a pré-

análise; (2) a exploração do material; (3) o tratamento dos resultados obtidos; (4) e a 

interpretação dos resultados, a partir da inferência. Assim, a análise temática foi uma técnica 

poderosa para verificarmos tantos os conteúdos expressos superficialmente nos dados 

coletados como os conteúdos intrínsecos a esses dados (conteúdo dinâmico, estrutural e 

histórico). 

Para uma maior compreensão sobre a análise temática, além de Bardin (1977), 

utilizaremos também outros estudos complementares (FRANCO, 2003; LAVILLE, 1999; 

MINAYO, 2002, 2000; RICHARDSON, 1999; TRIVIÑOS, 1987). 

No próximo capítulo, apresentaremos os dados encontrados a partir da realização do 

percurso metodológico que acabamos de explicitar. Esses resultados são frutos tanto da 

análise dos conteúdos manifestos, como da análise dos conteúdos latentes encontrados nas 

unidades de contexto, conforme poderá ser verificado a seguir.  
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CAPÍTULO 4 – CONTEXTOS, PERSONAGENS E AÇÕES DA 

EXPERIÊNCIA DA FORMATIVA DE ARTE: Compreendendo o Processo 

de Produção da Identidade Docente do Arte/Educador 
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Imagem 6 – Ativação. Sandra Tucci, 1999. Bronze banhado a ródio e luz colorida. 

Coleção da artista. 
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Este trabalho de tese partiu da premissa de que a identidade do arte/educador é 

constituída a partir de diferentes experiências formativas de arte que se iniciam ainda na 

infância.   Corroborando com esta perspectiva, a análise dos dados indicou a presença dessas 

experiências formativas em todos os ciclos de vida dos arte/educadores sujeitos dessa 

pesquisa, conforme expresso na tabela 1 (p. 233). A partir dos estudos de Dewey (2007; 

1959b) e Erikson (1976; 1998), esses ciclos de vida foram denominados de: (1) infância, (2) 

adolescência, (3) juventude, (4) maturidade e (5) velhice. 

 A divisão da trajetória formativa nesses ciclos de vida, busca defender a ideia de que o 

processo de constituição da identidade do arte/educador é estabelecido a partir das 

experiências formativas de arte presentes nas diferentes etapas do desenvolvimento humano. 

Essa premissa nos fez deslocar o campo da formação de professores como política pública 

para o campo da formação humana, o que nos exigiu, no momento da análise, uma 

classificação que estivesse em consonância com esta perspectiva. Nesta direção, não faria 

sentido reduzirmos as etapas vitais da produção da identidade docente desses arte/educadores, 

ao momento de entrada desses sujeitos no exercício profissional, que, em geral, é 

caracterizado como uma etapa subsequente à formação inicial, como o faz Huberman (2007), 

nos seus estudos sobre o ciclo de vida profissional dos professores.  

Acreditamos que os estudos da formação de professores na perspectiva da formação 

humana, nos possibilitou questionar uma série de crenças, dogmas e verdades, que vêm se 

estabelecendo no campo da formação de professores desde o início dos anos 1990, com o 

deslocamento dessa área para o campo das políticas publicas em educação. Não podemos 

negar que este deslocamento também possibilitou avanços significativos, fazendo emergir 

novas proposições e modelos conceituais para a formação de professores.  

Mas, ao mesmo tempo, essas novas compreensões estabeleceram nesse processo um 

nível de objetividade, traduzidas em racionalidades, que deixaram à margem uma série de 

subjetividades que constituem em grande medida qualquer processo formativo, que vai para 

além de qualquer política pública. Nesta perspectiva, as concepções de formação de 

professores que emergiu no seio dessas políticas, vêm reduzindo significativamente esse 

processo tão complexo e multidimensional a simples aquisição de habilidades e competências 

através da reflexão sobre o ensino.  

 Acreditar em verdades absolutas, especialmente nesta época em que vivemos na 

contemporaneidade processos fronteiriças de interterritorialidade nos diferentes campos dos 

saberes humanos, constitui-se um equívoco, pois como nos alerta Barbosa (2008) em seu 

estudo sobre novas tecnologias, educação e arte: 
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Vivemos a era “inter”. Estamos vivendo um tempo em que a atenção está voltada 

para a internet, a interculturalidade, a interdisciplinaridade e a integração das artes e 

dos meios como modos de produção e significação desafiadores de limites, 

fronteiras e territórios (p. 23).  

 

 Os dados revelam ainda uma ausência de experiências formativas de arte na fase da 

adolescência (3%). Em contra posição, verificamos uma grande concentração dessas 

experiências na fase da juventude (35%) e na fase da maturidade (37%). No entanto, as 

experiências formativas dos arte/educadores investigados não cessam com a entrada na fase 

da velhice, ao contrário, chegam até a se intensificarem, como no caso da Arte/Educadora 

Solange Costa Lima, que apresenta a maior frequência de experiência formativa nessa fase.  

 De forma geral, as experiências computadas nas narrativas dos arte/educadores 

variaram entre 24 a 66 ocorrências. Em média, as narrativas apresentaram 38 experiências por 

arte/educador. 

 Como poderemos observar ainda nos dados, as experiências identificadas nas 

narrativas dos arte/educadores apresentam características singulares, conforme expresso na 

tabela 1 (p. 233). Essa singularidade é marcada seja pela ausência absoluta de determinadas 

experiências na narrativa de alguns dos nossos sujeitos, seja pela grande frequência dessas 

experiências, ou até mesmo, pela presença de experiências, que aparecem de maneira comum 

nas narrativas de todos os arte/educadores.  No entanto, apesar dessa singularidade, 

realizamos a nossa análise a partir dos seus pontos de convergências, seja pela ausência de 

ocorrência das experiências, seja pela grande frequência. Buscando respeita essa 

singularidade, por vezes, recorreremos à análise individual das experiências formativas dos 

arte/educadores.  

 É importante destacarmos que a análise dos dados será apresentada a partir de quatro 

seções distintas, porém correlacionadas.  A primeira seção intitulada de “Mapeamento das 

Experiências Formativas nas Narrativas dos Arte/Educadores”, tem como objetivo identificar 

na história de vida dos arte/educadores as experiências formativas de arte. Já a segunda seção, 

denominada de “As Experiências Formativas de Arte nos Diferentes Ciclos de Vida dos 

Arte/Educadores”, teve como objetivo identificar em que ciclo de vida ocorre o processo de 

profissionalização dos arte/educadores sujeitos da nossa pesquisa, e, em grande medida, quais 

as experiências são responsável para que esse fenômeno ocorra. A terceira seção teve como 

objetivo identificar os contextos nos quais as experiências formativas de arte foram 

produzidas. Esta seção foi designada por “Os Contextos Formativos das Experiências 
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Emergentes nas Narrativas dos Arte/Educadores”. Por fim, na quarta seção identificamos os 

atores que contribuíram na produção das experiências formativas de arte, na qual foi 

denominada de “Os Personagens Presentes nas Experiências Formativas: Encontros, 

Reencontros e a Produção de Redes Associativas de Arte/Educação”. 

 Como será possível verificar nessas diferentes seções, na tentativa de compreendermos 

como foi produzida ao longo da vida a identidade dos arte/educadores, tomando de uma 

metáfora médica, dessecamos as experiências formativas presentes nas narrativas dos sujeitos 

da nossa pesquisa. A partir desse processo foi possível identificar os diferentes elementos que 

fazem parte de uma experiência formativa de arte. Dentre esses elementos, aparecem com 

destaque especial, os contextos de formação e os sujeitos que possibilitaram o 

desenvolvimento das experiências.  

 Neste sentido, não há experiência formativa em arte sem a presença de contextos e 

sujeitos que a sustentem. Como nos afirma Dewey (2010; 1976), toda a experiência é 

relacional e dialógica, ela se estabelece na interação do sujeito com a realidade social, de 

modo que resulte desse fenômeno processos de transformação, tanto do sujeito, como da 

realidade social. 

 Desta forma, a minuciosa análise que realizamos das narrativas dos nossos sujeitos nos 

possibilitaram compreender que experiências formativas possibilitaram a constituição da 

identidade do arte/educado, conforme apresentaremos a seguir. 

 

 

4.1. Mapeamento das Experiências Formativas nas Narrativas dos Arte/Educadores 

 

A partir da análise categorial foi possível mapear na narrativa de vida dos 

arte/educadores as experiências formativas que lhes possibilitaram a constituição de sua 

identidade docente. Essas experiências foram denominadas de: (1) experiências nos 

movimentos sociais, (2) experiências acadêmicas, (3) experiências familiares, (4) experiências 

escolares, (5) experiências de gestão educativa, (6) experiências docentes, (7) experiências de 

criação, (8) experiências em cursos e (9) experiências em grupos artísticos. 

Segundo Dewey (2010), toda experiência possui uma unidade que lhe confere um 

nome. “A existência dessa unidade está constituída por uma qualidade única que penetra toda 

a experiência (p. 112).” No nosso trabalho de tese, essas qualidades foram aferidas a partir 

dos elementos constituintes da experiência. Identificamos como esses elementos, os 

contextos, os personagens e as ações presentes na experiência. Foi a partir da inferência sobre 
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esses elementos que nomeamos as experiências identificadas nas narrativas dos 

arte/educadores. 

Nesta direção, essa nomenclatura foi estabelecida com base nos contextos, 

personagens e ações que constituem as experiências formativas analisadas. Para uma maior 

compreensão sobre cada experiência, a seguir, apresentaremos uma breve descrição das 

experiências formativas em arte identificadas nas narrativas dos arte/educadores, alguns 

exemplos para ilustrá-las, bem como inferências em torno delas. A seqüência de sua 

apresentação foi estabelecida a partir do índice de frequência das experiências, organizando-

as das experiências de maior frequência para as experiências de menor de frequência.   

Denominamos de experiências nos movimentos sociais, todas as vivências derivadas 

dos diferentes movimentos organizados do campo da cultura, arte e da arte/educação. No caso 

específico dos movimentos identificados nas narrativas dos sujeitos da pesquisa são: o 

Movimento de Cultura Popular (MCP); eventos artísticos realizados em Recife; o Movimento 

Escolinhas de Arte (MEA); e os movimentos associativos de arte/educadores locais, 

coordenado pela Associação Nordestina de Arte/educadores (ANARTE) e nacional, 

coordenado pela Federação de Arte/Educadores do Brasil (FAEB). É importante destacar que 

esses dois últimos movimentos aparecem de forma mais significativa nas narrativas dos 

arte/educadores. As experiências nos movimentos sociais apresentaram um índice de 31% do 

total de frequência das experiências narradas pelos nossos sujeitos, constituindo-se de uma 

das experiências centrais no processo de constituição da identidade desses arte/educadores. 

Essa centralidade é resultado do papel que o MEA, a FAEB e a ANARTE vêm exercendo ao 

longo da história da educação brasileira, na formação política e conceitual dos 

arte/educadores.  Foi através desses movimentos que as teorias mais contemporâneas do 

campo da arte/educação, chegaram aos arte/educadores brasileiros. Neste sentido, esses 

movimentos assumem um papel central na atualização dos arte/educadores. Apresentamos 

abaixo, exemplos dessas experiências: 

 

Nesse ínterim é... Eu... Fui... Ao... A... A... O... É... Ao FLAAC, que 

foi um... Um... Um marco bem importante. Eu acho que na... Na vida 

dos arte/educadores que foram, foi um marco muito importante. Foi 

quando eu conheci Ivone, liderando o movimento o associativo. Ivone 

que fazia todas as reuniões. Né? É... Quando eu conheci... Laís 

pessoalmente. Laís era... Era Secretária de Cultura. Se eu não me 

engano, era Secretária de Cultura de Brasília. Né? E... O... O reitor da 

UNB era Cristovão Buarque. Então, tinha todo um... A... Quer dizer. 

Era um... Um movimento de abertura... Abertura política e tinha todo 

um grupo. Né? (Arte/Educador Fernando Azevedo) 
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Aí, a essa altura, eu já saíu da Secretaria de Educação, e já vou 

trabalhar com MCP. Aí, eu fui ser MCP. E, não era propriamente o 

MCP. Mas era uma coisa ligada ao MCP. E... E, eu saí. Que era com 

Serviço Social Antonio Câmara, que era o marido de Adocinda, o 

coordenador, e me chamou pra fazer a parte pedagógica. Então, eu 

coordenava 28 escolas daquela região. De Estância até a... A... 

Sucupira. Por ali, afora. E nessas escolas eu também comecei a... A 

valorizar o desenho. A... Aquelas técnicas de pintura que a gente 

aprendia na escolinha. E eu comecei a trabalhar com as professoras 

isso também. E a maior parte das turmas era de alfabetização. E à 

noite, a gente tinha educação de jovens e adultos com o sistema Paulo 

Freire. E aí, fazia a ligação. Eu não era paga pelo MCP. Lá eu tinha 

uma gratificação. Mas não era paga pelo MCP. Era pelo Serviço 

Social Antonio Câmara. Eu tava da Secretaria à disposição do Serviço 

Social Antonio Câmara. E fiquei lá até o golpe. (Arte/Educadora 

Rosa Vasconcelos) 

 

E depois me aproximei mais do que me deixou um desejo. Né? De 

enveredar, de investir nesse campo. De ensino. Ensino da arte. Né? 

Porque era uma necessidade também minha como possível artista, né? 

Achava que isso poderia também me preencher, me dar satisfação. É 

no momento que eu conheço a Professora Noêmia. E aí, ela me 

oferece uma bolsa pra... Pra ir estudar no Rio de Janeiro. É um Curso 

Intensivo de Arte na Educação. Aí, nesse momento, eu acho que me 

ampliou muito... Esse horizonte. Em ver... Mas... Em contato mais 

com galerias de arte. E no... No... No... Na... Na própria presença do 

artista na Escolinha, lá no Rio de Janeiro. E eu esqueço alguns 

detalhes aí também. Nessa busca. Nessa coisa também. É... Na minha 

vida aqui em Pernambuco. (Arte/Educador Sebastião Pedrosa) 

 

 

 Conforme apresentado anteriormente, essas experiências estão centradas com grande 

ênfase no MEA e nos movimentos associativos de arte/educação (FAEB e ANARTE). Na 

prática social, esses movimentos se materializaram através de redes visíveis e invisíveis de 

arte/educação.  Por exemplo, com relação às redes visíveis, o MEA, ao longo de sua história, 

promoveu uma série de cursos de formação de arte/educadores, com destaque especial para o 

CIAE, além de inúmeras publicações que orientaram a prática educativa dos arte/educadores 

brasileiros, como do Jornal Arte & Educação (MIRANDA, 2009).  

A FAEB por sua vez, vem promovendo, ao longo dos seus 30 anos de existência, os 

Congressos da Federação de Arte/Educadores do Brasil (ConFAEB). Esses congressos são 

realizados nos diferentes estados das regiões brasileiras, contanto com a grande participação 

de arte/educadores de âmbito nacional e internacional.  Os ConFAEBs são realizados a partir 

de diferentes atividades, tais como: reuniões políticas; conferências; palestras; cursos; 
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oficinas; sessões de comunicação de relatos de experiência e pesquisas; lançamento de livros 

e publicações em geral. 

A complexidade das experiências nos movimentos sociais está exatamente na 

articulação da dimensão política com a dimensão epistemológica do campo da arte/educação.  

Neste sentido, ao produzirmos conhecimentos em forma de pesquisa científica, estamos 

produzindo políticas; e quando estamos nos posicionando politicamente, estamos produzindo 

conhecimentos. Desta forma, desde o MEA, e mais especificamente os movimentos 

associativos derivados da FAEB, a arte/educação brasileira vem se constituindo no bojo de 

uma luta política e conceitual (SILVA, 2005; RICHTER, 2008; BARBOSA, 2002d, 2008). 

Corroborando com esta ideia, Silva irá afirmar: 

 

Desta forma, a nossa compreensão é a de que o movimento de mudança 

epistemológica na forma de conceber filosófica e metodologicamente o ensino da 

arte na contemporaneidade, que não ocorria deste o modernismo, não é fruto do 

poder legislativo, através da implantação de leis e decretos, que determinaram a 

obrigatoriedade do ensino da arte na educação escolar; antes foi fruto da luta política 

e conceitual dos arte/educadores brasileiros, que buscaram justificar a presença da 

arte na educação a partir do paradigma da cognição (2005, p. 63).   

 

Para uma melhor compreensão de como se estabeleceu essa luta política e conceitual, 

abaixo, Silva (2005) apresenta uma breve contextualização histórica: 

 

Na década de 1980, com a redemocratização do país, eclodiram, no cenário 

nacional, as associações de arte/educadores e cursos de pós-graduação (lato sensu e 

stricto sensu), fazendo com que surgissem novas reflexões sobre o ensino de arte e 

novas concepções para o processo de ensino-aprendizagem de arte no âmbito escolar 

(p. 63). 

 

Complementa ainda o autor (SILVA, 2005, p. 64): 

 

Em 1988, foi promulgada a Constituição Brasileira, iniciando-se, logo em seguida, 

discussões sobre a nova LDBEN.  Em três de suas versões, foi retirada a 

obrigatoriedade do ensino de arte nas escolas. Organizados, os arte/educadores 

protestaram, convictos da importância da arte para a formação do aluno. Inicia-se, 

aí, uma longa luta política e conceitual dos arte/educadores brasileiros para tornar a 

arte uma disciplina curricular obrigatória, com todas as suas especificidades 

(objetivos de ensino, conteúdos de estudos, metodologia e sistema de avaliação). 

 

As experiências acadêmicas são derivadas a partir de atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, em âmbito universitário. Conforme explicitado no Capítulo 3, os nossos sujeitos 

graduaram-se em Pedagogia e em Licenciatura em Filosofia. Segundo as Arte/Educadoras 
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Rosa Vasconcelos e Solange Costa Lima, durante o percurso formativo no Curso de 

Pedagogia, elas não tiveram qualquer reflexão sobre arte ou arte/educação. O que ocorreu de 

forma diferente no Curso de Licenciatura em Filosofia. A partir das narrativas dos 

Arte/Educadores Fernando Azevedo e Sebastião Pedrosa, é possível afirmar que durante o 

Curso de Licenciatura em Filosofia ocorreram reflexões sobre o campo da arte. Entretanto, de 

forma acidental, através de atividades espontâneas, ora propostas pelos alunos, ora pelos 

professores, essas experiências eram desencadeadas a partir das seguintes atividades: assistir e 

interpretar filmes de arte; participar de grupos de estudo sobre análise filosófica da literatura 

brasileira; aula da disciplina de estética; contato com artistas; acesso a imagens de obras de 

arte. Entre as ações que aparecem em maior destaque neste grupo de experiências está a 

realização de cursos de pós-graduação  lato sensu e stricto sensu na área de arte/educação. 

Nas narrativas dos arte/educadores, outras atividades são citadas em menor ocorrência. São 

elas: coordenação de cursos de licenciatura em arte; participação e realização de cursos de 

extensão; docência no ensino superior; e realização de pesquisa. Essas duas últimas só 

apresentaram apenas uma ocorrência de cada uma.  

De forma geral, essa experiência apresenta um índice de 28% dentro do total das 

experiências narradas pelos arte/educadores, constituindo-se, também, de uma das 

experiências centrais do processo de produção da identidade docente dos sujeitos da nossa 

pesquisa. Vejamos agora alguns exemplos de experiências acadêmicas: 

 

E quando Mariazinha Fusário me disse, na qualificação, que eu tinha 

que escrever sobre a minha história. Eu não... Não tinha pensado 

nisso. No... No... Como parte do... Do processo de construção da... Da 

dissertação. Aí, ela falou: “Você tem que escrever a sua história”. Aí, 

eu recobrei esse caderno que eu havia escrito a... Esse texto pra Ana 

Mae, e reelaborei. Né? Contando mais ou menos a minha história. E... 

E que eu digo, no texto que tem um tom ficcional, porque eu penso, 

que toda vez que a gente reelabora... (Arte/Educador Fernando 

Azevedo) 

 

Uma experiência muito rica na minha vida foi aquela dos meninos do 

campo. Por que fica... E eu vim pensando nela. Engraçado. Apagou! 

Né? Foi aquele trabalho que eu fiz lá na... Na universidade. Eu não sei 

se apagou, por que... Eu quis apagar. Me lembro que ninguém quis 

continuar. Né? Que podia ter continuado aquilo. E depois, assim 

guardo a escola também, que eu esqueci. Foram duas experiências, 

assim, que eu acho muito rica. (Arte/Educadora Rosa Vasconcelos) 

 

http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&&sa=X&ei=ZrNpTMuhIcH78AbPzrW1BA&ved=0CBgQvwUoAQ&q=lato+sensu&spell=1
http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&&sa=X&ei=O7NpTKTiEMP88AaNqbWzBA&ved=0CBgQvwUoAQ&q=stricto+sensu&spell=1
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Mas nós tínhamos a disciplina de estética, no curso. E aí, era Ariano 

Suassuna. E aí, a gente teve a... A... A intimidade de falar com Ariano 

e mostrar a... “O Ariano, eu gostaria que você fizesse uma crítica”. Foi 

eu, e seus colegas que desenvolvíamos os trabalhos. E Ariano fazia 

quase como fazem no trabalho. Isso aqui é péssimo. Isso joga fora. 

Isso é... É por aqui. É... Você. Você tá mais original. É mais você. 

Essa originalidade, eu acho que era aquele momento que eu me 

aproximava do desenho do Brennand... Do... Do Brennand. 

Exatamente um desenho mais solto. Tava em cima da flora, tava em 

cima de algumas figuras de animais. Um desenho mais sintético. 

Mas... Né? Então eu dei... Brennand foi importante nesse sentido, e 

eu... Às vezes... Eu acho que nunca... Eu externei isso. Mas tá vindo 

agora de certa maneira. Mas eu sei que eu tenho essa consciência, 

porque é... Ariano ajudou a filtrar, a selecionar entre aquelas imagens, 

as piores. Que era assim, um por do sol, naïf. Entendeu?! Mas, a essa 

coisa mais, um desenho mais sintético. Entendeu?! Muito elementar. 

Ainda mais, muito sintético. E isso me ajudou também. 

(Arte/Educador Sebastião Pedrosa) 

 

É importante afirmamos que nunca tivemos dúvidas da importância das experiências 

acadêmicas no processo de construção da identidade docente do arte/educador.  No entanto, 

não acreditávamos que essas experiências assumiam um dos lugares centrais desse processo, o 

que se constituiu uma surpresa para nós, pois defendíamos exatamente o contrário. A partir de 

uma análise mais aprofundada percebemos que essas experiências emergem a partir de uma 

série de ações, que não estão restritas exclusivamente aos processos de ensino, mas, também, 

aos processos de extensão e pesquisa, com uma centralidade maior nas ações vivenciadas na 

pós-graduação. Entre outros motivos, este fenômeno explica-se pelo fato de essas 

experiências ocorrerem de maneira acidental e esporádica na graduação, diferente do que 

ocorre nos estudos de pós-graduação, que são específicos do campo da arte/educação. De 

forma geral, esse nível de estudo requer dos estudantes um maior patamar de autonomia no 

processo de produção de conhecimento e aprofundamento teórico. Isto significa que os 

estudos de pós-graduação possuem uma importância fundamental na constituição da 

identidade docente dos arte/educadores investigados, devendo ser valorizados como um dos 

elementos importantes do percurso formativos desses sujeitos. 

Todas as experiências identificadas nas narrativas dos arte/educadores são importantes 

e legítimas, posto que foram elas que possibilitaram a constituição e a consolidação da 

identidade dos arte/educadores sujeitos de nossa pesquisa. No entanto, é possível verificar que 

a grande concentração de experiências formativas está relacionada às experiências dos 

movimentos sociais (31%) e às experiências acadêmicas (28%), conforme pode ser verificada 

na tabela 6 (p. 278). Se somadas as frequências dessas experiências, elas ocupariam mais de 
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50% de todas as experiências identificadas nas narrativas dos arte/educadores. Neste sentido, 

as experiências dos movimentos sociais e as experiências acadêmicas ganham centralidade no 

processo de constituição da identidade dos arte/educadores investigados, dada a complexidade 

que as caracteriza. Assim, no campo da arte/educação brasileira, os movimentos associativos 

e as atividades acadêmicas constituem-se de ações interdependentes e complexas, pois 

buscam, a partir de diferentes ações, articularem os aspectos político-ideológicos e conceitual-

epistemológicos.  

As experiências familiares constituem-se do contato do sujeito com a arte, 

proporcionada por membros da família, tal como, pai, tia, avó. Esse contato pode ser 

estabelecido a partir do acesso a dispositivos culturais, tais como cinema, teatros, igreja, ou 

através do acesso a objetos estéticos e artísticos que fazem parte cotidiana do ambiente 

familiar desses sujeitos, tais como esculturas, imagens, oratórios. Essas experiências ainda 

podem ser vivenciadas através de brincadeiras, jogos, recitais de poesias, proporcionadas no 

ambiente familiar, como pela estimulação de habilidades artísticas apresentadas pelos 

sujeitos.  Essas experiências ocupam um total de 9% das experiências formativas narradas 

pelos arte/educadores. Abaixo apresentamos três exemplos de experiências familiares: 

 

E a escola... É... Da vida foi a minha avó. Né? Deixava fazer muitas 

brincadeiras. Deixava eu mexer em tudo dela. Eu... Eu me vest... Eu... 

Eu achava lindo fantasias. Eu nunca tive. Meus pais nunca deixaram 

ter fantasia. Meu Pai! Nunca deixou ter fantasia. E aí, eu podia 

inventar das coisas dela, fantasias pra mim. Né?.. Engraçado que tem 

uma história, que a única fantasia, ela mandou fazer pra mim. Era uma 

fantasia de cigano, eu acho. Eu... Não me lembro direito, mas eu acho 

que era. E que meu pai não deixou usar! Sabe de tão afetado. Tão... 

A... Feliz que eu fiquei com aquela... Com aquela fantasia. A... Então 

eu penso que foi... É... Foram essas brincadeiras... Né? 

(Arte/Educador Fernando Azevedo) 

 

 

Porque também chegou uma neta, que tem sido assim... Um 

encantamento meu. Né? Eu vou lhe mostrar a caixinha que ela já faz 

os seus primeiros riscos. Tem um ano e três meses. Eu fiz, é... Uma 

caixinha de madeira. Né? Mandei cortar. E eu tava sem tinta. Nada. 

Aí, eu fiz essas coisinhas pra natal. Ela chega, Já sabe o canto dela. 

Ela tira o papel. Ela faz também origami. Né? Que eu faço com ela. 

Não é? E ela brinca. Ela olha esses bonecos e acha uma maravilha. 

Aplica e... Depois ela risca. Quer ver os riscos? Isso aqui é... É... É 

meu. Ela chama nanãe, nanãe, nanãe. Essas meninas. Mas ela faz só 

linhas. Eu acho que botei lá dentro. Assim. Não é? Porque eu tô dando 

também um material que não é bom. Porque esse material... Muito 

fininho. Não é? Aí, ela... Ela faz assim. Né? Esses são os riscos, eu 
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boto Helena. Mas eu tenho todos os... Todos os desenhos da... Pronto! 

Esse aqui ela trabalhou bem. Né? Compreende? Helena 2009. 

Helena... Tá vendo? Esse aqui. As bolinhas eu fiz, e ela então... Era 

natal. Né? Aí... Natal... Natal. Quando eu fiz. Tava louca pra ver Papai 

Noel, Não é?! (risos) Vixe Maria! (Arte/Educadora Solange Costa 

Lima) 

 

Tive o incentivo também do meu tio, de um tio, irmão dessa... Dessa 

tia que eu falei, que tinha as aquarelas. Ele via. Ele... Me lembro foi 

um presente que eu ganhei dele. Foi um grande caderno que... Né? Era 

com... Era... Diferente. Dos cadernos que agente recebia, que é do 

tamanho folha A4. E aí, ele me deu um caderno... Isso aí, eu já tava eu 

acho que... Já mais... Uma... Uma criança já mais... Bem maior. Dez, 

doze anos, talvez. E aí, eu me lembro que eu comecei a fazer alguns 

desenhos. (Arte/Educador Sebastião Pedrosa) 

 

 

Os dados indicam que o ambiente familiar exerce um papel importante na formação 

cultural das crianças e dos jovens, conforme índices expressos na tabela 6 (p. 278). No 

entanto, defendemos que a ação familiar de socialização da arte com as novas gerações não 

deve ocorrer de maneira espontânea e assistemática. Ao contrário, esta tarefa deve ser 

assumida pelo grupo familiar como uma obrigação ética e moral. 

Sobre o papel da família na formação cultural e artística das crianças, não encontramos 

qualquer pesquisa que se preocupasse em compreender esse fenômeno, aos moldes do estudo 

de Bourdieu e Darbel (2007). Nesta direção, precisamos urgentemente de pesquisas que 

busquem responder questões do tipo: Como se constitui o capital cultural e artístico de um 

grupo familiar? Como esse capital é socializado com as novas gerações? Como as novas 

gerações influenciam no capital cultural do grupo familiar? 

Segundo Pimentel (2010), a família progressivamente vem deixando de exercer uma 

série de papeis sobre as novas gerações, deixando certas tarefas a cargo das instituições 

escolares. Dentre essas funções formativas estão os hábitos de higiene pessoal, hábito de 

leitura, modos de tratamentos com outras pessoas, inclusive, a formação cultural e artística 

das crianças e dos jovens. Vejamos o que afirma Pimentel: 

 

Nos últimos tempos, a escola vem assumindo papéis que antes era da família, seja 

pela própria condição da vida mais dedicada ao trabalho por parte dos adultos, seja 

pelas modificações que aconteceram na composição familiar. Tarefas que antes eram 

exclusivamente da família passaram a ser responsabilidade – em muitos casos 

exclusiva – da escola, tais como hábitos de higiene pessoal, de alimentação, e de 

boas maneiras, bem como a de ida a programas culturais. No entanto, nem sempre a 

escola está devidamente preparada para essa mudança (2010, p. 177).  
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As experiências escolares são caracterizadas como a realização de atividades artísticas 

e trabalhos manuais, no ambiente escolar. A vivência dessas experiências pelos sujeitos da 

nossa pesquisa foi desenvolvida dentro de concepções de ensino de arte que privilegiou a 

aprendizagens de técnicas artísticas e o desenvolvimento da expressão e da criatividade, 

conforme apresentaremos nos exemplos a seguir: 

 

E na escola, na... Na APAE, não tinha isso, a criação era... Era muito 

livre. Né? Nesse sentido era bem Modernista. Sabe? Não tinha uma 

professora. Ah! Não! Tinha uma professora de artes. Ninita, que usava 

muito laquê no cabelo, que na época as mulheres usavam muito laquê 

no cabelo e eu achava muito bonita. Ah! E tinha sala de artes, tinha 

a... Era... Era um... Momento grande. Tipo assim de dez ao meio dia, 

depois tinha o almoço. E eu almoçava lá também. Né? É... Então... 

Era... Um... Um você tinha. A gente tinha papel, tinha tinta, não é? 

Depois que eu, é... Conhecia o trabalho da escolinha, aí eu vi que... 

Como era parecido. Não é? Eu não sei a ligação dela com a escolinha. 

Né? (Arte/Educador Fernando Azevedo) 

 

Eu gostava de rabiscar. Eu levava muito carão na escola por que... Eu 

rabiscava muito. Eu pegava era a parede. O que eu pegasse. Eu 

gostava é de desenhar. E... Eu fiz o meu curso primário com 

professora particular. Mas não era particular, só eu e ela. Era poucos 

alunos. Isso em Carpina. (Arte/Educadora Rosa Vasconcelos) 

 

Tinha por sorte na época. Na minha escola primária. Eu tive uma 

disciplina que era... Era... Era... Desenho. Na verdade não era tanto na 

escola primária. Na escola primária eu tive trabalhos manuais. Que 

adorava! Gostava realmente. Era aquela coisa... Aquela dicotomia. 

Né? Com trabalhos manuais para os meninos e para as meninas. Era 

bastante... Questão de gênero. E eviden... Evidenciado. Então... Mas 

me dá muito prazer.  Porque era lhe dar com o material. Com a serra. 

Eu tenho cicatrizes aqui, desse tempo ainda. De... De... Mas... Mas era 

aquele tipo de trabalho. É... Manuais. Muito repetitivos. A professora 

tinha seu modelo. Então, muito distante, e às vezes até eu posso dizer, 

não é tão distante do que às vezes algum professor... É... Implementa 

na escola. Na sala de aula. Mas aí, eu tive esse... Esse... Esse... E aí, 

despertou já esse interesse a parte desse... Desse contexto... Em 

escola. Escola primária realmente do interior de Pernambuco. 

(Arte/Educador Sebastião Pedrosa) 

 

 

Sobre as experiências artísticas desenvolvidas em âmbito escolar, Pimentel (2010) nos 

alerta, que nem sempre as escolas e seus profissionais estão preparados para oferecer uma 

formação cultural e artística adequada para as crianças e para os jovens. As pesquisas no 
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campo da arte/educação escolar ratificam tal afirmação, uma vez que elas apontam os limites 

pedagógicos na formação dos arte/educadores e nas práticas de ensino de arte escolar e suas 

consequências na formação dos educandos, que vem limitando-se apenas a realização de 

atividades de produção desenho, pintura e atividades artísticas livres, dramatizações didáticas, 

cantar música da rotina escolar, ensino do desenho geométrico e dos elementos da linguagem 

visual de forma descontextualizada da obra de arte, desenhos e pinturas mimeografadas, 

preparação de apresentações artísticas e objetos para comemoração de datas comemorativas e 

festivas, entre outras (SILVA, 2005; SILVA, 2004; ALMEIDA, 2001; BARBOSA, 2002b, 

2002d). Corroborando com essa perspectiva, Duarte Jr. Vai defender: 

 

Expor uma aprendizagem artística que inclua tais tipos de atividade é pior do que 

não dar aprendizagem alguma. São atividades pré-solucionadas que obrigam as 

crianças a um comportamento imitativo e inibem sua própria expressão criadora (...). 

Apenas servem para condicionar a criança, levando-a aceitar, como arte os conceitos 

adultos, uma arte que é incapaz de produzir sozinha e que, portanto, frustra seus 

próprios impulsos criadores (DUARTE JR., 1995, p. 133). 

 

 Esse fato conduz a um círculo vicioso, uma vez que a família não tem disponibilidade 

de proporcionar vivências artísticas às crianças, deixando a cargo da escola, e a escola por sua 

vez, não proporciona uma boa formação cultural e artística para as crianças, porque ela não 

está preparada adequadamente. Esse movimento sombrio constitui um processo perverso e 

contínuo de exclusão cultural e artístico das novas gerações. 

Um bom exemplo desse fenômeno pode ser constatado nas narrativas dos nossos 

sujeitos de pesquisa, onde as experiências escolares ocupam lugar de pouco destaque no 

processo de constituição de suas identidades de arte/educadores. No entanto, estas aparecem 

com uma frequência significativa na narrativa do Arte/Educador Fernando Azevedo, que 

estudou em uma escola da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), onde a 

base do processo educativo era o ensino de arte. Nesta direção, mesmo sob uma orientação 

modernista, a APAE, possibilitou uma série de experiências artísticas ao Arte/Educador 

Fernando Azevedo, que lhe marcaram profundamente na forma de conceber, ser e estar no 

mundo, conforme pode ser verificado nas suas narrativas. 

De alguma forma, a pouca expressão das experiências escolares nas narrativas dos 

arte/educadores reafirma a ideia de que a escola não tem cumprido o seu papel relacionado à 

aprendizagem dos conhecimentos artísticos. Segundo Pimentel (2010): 

 

Quem não aprendeu Arte na educação básica tem poucas chances de aprender na 

educação superior e vai dar aulas do que não sabe para alunos da educação básica, 
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que vão chegar ao curso superior sem os conhecimentos necessários à sua formação 

integral (p. 184). 

 

Nesta mesma linha de raciocínio esclarece ainda a autora: 

  

Quando a aluna ingressa na educação superior com uma boa bagagem de 

conhecimentos em arte construídos na educação básica, é necessário que aprofunde 

esses conhecimentos para que esteja capacitada a ensinar Arte. Neste sentido, é 

preciso que os cursos de formação de educadores infantis e de professores dos anos 

iniciais do ensino fundamental tenham em seu corpo docente professoras 

especialistas nas diversas áreas de expressão artística e carga horária suficiente para 

que ocorra esse aprofundamento (PIMENTEL, p. 183). 

 

 

 Para Pimentel (2010), a constituição da identidade do arte/educador não se inicia nos 

cursos de formação universitária, mas, que, experiências anteriores, constituem-se em 

elementos desse processo, no caso específico dos estudos dessa autora, as experiências 

familiares, e, em grande medida, as experiências escolares. No entanto, a nosso ver, esse 

estudo apresenta ainda limitações, pois circunscreve a formação do arte/educador a processos 

formais e institucionalizados de educação.  

As experiências de gestão educativas são caracterizadas basicamente por três ações: 

Atuação como formadora nos cursos de formação continuada de professores para o ensino de 

arte, das secretarias de educação, desenvolvido pelo Departamento de Cultura, Setor de 

Treinamento e Equipes pedagógicas de arte; acessória a projetos governamentais relacionados 

ao campo da cultura, arte e seu ensino, de secretarias de educação; e gestão de projetos 

educativos para formação de arte/educadores. Essas experiências apresentam um índice total 

de 9% no âmbito geral da narrativa dos nossos sujeitos. Verifiquemos abaixo exemplos dessas 

experiências: 

 

Nesse ínterim, eu fui trabalhar também no Departamento de Cultura. 

(Arte/Educador Fernando Azevedo) 

 

E... Já na Secretaria de educação, no SEDUC.  E aí, a gente também 

fez questão de que fosse respeitada a área de arte. Que foi na 

Secretaria de educação. (Arte/Educadora Solange Costa Lima) 

 

E fiquei na Secretaria de educação. Depois houve uma reestruturação 

na Secretaria. E eu passei para um setor que era só de treinamento. Aí, 

então, hoje de arte educação. Aí, eu saía descobrindo quem era de 

música. Que Clara, a essa altura, não podia descobrir Dinara. É... Não 

podia é... Porque o Colégio de Aplicação tomava ela toda. E ela já 

começava a aparecer com os problemas dela de coluna. Né? Menino 

pequeno. Uma filha é... Portadora de deficiência. Essas coisas 
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complica. A vida. Complicou a vida de Clara. Então, aí eu comecei 

com... Aí... Com Dinara. E a gente começou a trabalhar nos cursos 

da... Da Secretaria. (Arte/Educadora Rosa Vasconcelos) 

 

Com relação às experiências de gestão educativa indicadas pelos arte/educadores 

como um dos elementos mediadores da constituição de sua identidade docente, percebemos 

que essas experiências estão centradas em ações de formação continuada do arte/educador e 

na assessoria a projetos do campo da cultura, arte e arte/educação, desenvolvidas nas redes 

públicas de ensino do Estado de Pernambuco. Nessas ações, os arte/educadores assumem o 

papel de formadores de outros arte/educadores, constituindo-se também em uma ação 

docente, pois eles agora passam a ser professores dos professores.  

  Nesta perspectiva, as experiências de gestão educativa assumem no processo de 

constituição da identidade do arte/educador, um caráter dialógico, pois na medida em que 

esses sujeitos formam outros arte/educadores, eles também ativam o seu processo de 

autoformação, o que os caracterizam como um educador sujeito ao ato de educar. Como nos 

indica Freire (1981, p. 79), "ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si mesmo, os 

homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo." 

 É preciso deixar claro que formar arte/educadores no âmbito da universidade, nos 

cursos de graduação, é diferente de formar arte/educadores em processo de formação 

continuada. Apesar de correlacionados, eles se constituem de processos distintos, pois a 

formação continuada requer do formador uma maior mobilização de experiências e 

conhecimentos que respondam a uma prática educativa emergente. 

  Como identificamos nas discussões apresentadas acima, os aspectos relacionados aos 

“formadores dos professores” deve constituir-se como um objeto de preocupação, estudo e 

aperfeiçoamento das pesquisas científicas e das políticas públicas do campo da formação de 

professores no Brasil.  

  No entanto, esta discussão ainda é um fenômeno restrito, pois encontramos apenas na 

literatura educacional os estudos de Altet (2003) e Vicentini (2008). O primeiro buscou 

problematizar a temática da formação dos formadores de professores, a partir das experiências 

desenvolvidas em países francófonos (França, Bélgica e Suíça), e o segundo, a partir de 

experiências brasileiras. De forma geral, esses estudos buscaram problematizar as seguintes 

questões: quem são os formadores dos professores? O que fazem? Como concebem o seu 

trabalho? Qual a sua formação? Onde trabalham?  Qual a sua identidade? Quais os saberes 

necessários à sua prática? Como vem ocorrendo a sua profissionalização? A sua 

profissionalidade? O seu profissionalismo? 

http://pt.wikiquote.org/wiki/Homens
http://pt.wikiquote.org/wiki/Mundo
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Se no campo da formação de professores essa temática vem sendo pouco explorada, 

ela constitui-se uma lacuna no campo da Arte/Educação, pois não encontramos qualquer 

estudo que problematizasse essa questão do ponto de vista da formação dos formadores dos 

professores que desenvolvem o ensino de arte. 

As experiências docentes são caracterizadas pela presença do ensino de arte no 

desenvolvimento das atividades docentes dos nossos sujeitos, especificamente, na Educação 

Básica, nos anos inicias da escolarização e no ensino médio normal, em escolas públicas e 

privadas. Essas experiências desenvolvem-se também em contextos da educação não escolar, 

em instituições como a Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (FEBEM), apresentando-

se no contexto geral das narrativas dos arte/educadores investigados com um índice de 

frequência de 4%. Seguem abaixo relatos dos nossos sujeitos que melhor caracteriza esse tipo 

de experiência: 

 

Escola nova, e... Preparar pra alfabetização. Nisso uma... Nisso uma 

das inspetoras, olhando os desenhos dos meus alunos, e a alegria com 

que eles trabalhavam e derramavam. E a diretora reclamava porque 

tinta caiu no chão e manchou o assoalho da escola, e etc. 

(Arte/Educadora Solange Costa Lima) 

 

Só não trabalhava com teatro de boneco, que eu tinha começado com 

a menina de Paulo Freire um grupo de teatro. Que nos aniversários 

dos meninos, a gente ia apresentar esse bendito teatro. Historinhas que 

os meninos inventavam, e tudo mais. (Arte/Educadora Rosa 

Vasconcelos) 

 

 

E... Eu voltei pra Pernambuco, nesse tempo morando em Caruaru. Aí, 

eu fui trabalhar diretamente como arte/educador. Né? Todo animado, 

entusiasmado, e tendo uma bagagem nova, que era o... O... O... A 

repercussão vamos dizer do curso. Do CIAE. Né? De lá do Rio de 

Janeiro. Isso me ajudou a trabalhar. Aí, eu fui trabalhar com crianças, 

adolescentes num espaço cultural em Caruaru, que chamava é... É... 

Centro Comunitário João Bosco. Que era da FEBEM. Entendeu?! E 

aí, a gente tentava desenvolver oficinas. Eu mesmo desenvolvia 

oficinas de entalhar pras crianças. Trabalhei como... Também como... 

Coordenador pedagógico. Né? Então, a gente desenvolvia oficinas 

pras crianças junto com as professoras. Que eram quando vinham do 

curso... Do magistério. (Arte/Educador Sebastião Pedrosa) 

 

 

Observemos que todos os arte/educadores sujeitos da nossa investigação foram ou são 

professores da Educação Básica e do Ensino Superior. No entanto, as experiências docentes 

http://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.febem.sp.gov.br%2Fsite%2Fpaginas.php%3Fsess%3D6&rct=j&q=Funda%C3%A7%C3%A3o%20Estadual%20para%20o%20Bem%20Estar%20do%20Menor%20FEBEM&ei=aJppTOrqGoSWsgPwlPjVBw&usg=AFQjCNFx71OOYutseV1gPxVoBH7UAoDftw&cad=rja
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não são indicadas nas suas narrativas como um dos elementos primordiais para o processo de 

constituição de sua identidade como arte/educador, o que contraria significativamente os 

estudos atuais do campo da formação de professores. Com base nas pesquisas de teóricos 

como Tardif (2002), Schön (1995; 2000) e Zeichner (1993; 1995), os estudos denominados de 

epistemologia da prática vêm privilegiando, desde a Década de 1990, a reflexão sobre a 

prática de ensino como um elemento primordial para o processo de formação de professores e 

para a produção de saberes docentes. Entretanto, na atualidade, esses estudos vêm recebendo 

uma série de críticas, dos próprios autores e de outros estudos, tais como os de Cunha (2006).  

Uma dessas críticas é que comumente a prática pedagógica é reduzida à prática 

docente, e, por sua vez, a prática docente é reduzida à prática de ensino, no que se constitui 

um grande equívoco. As experiências privilegiadas nas narrativas dos arte/educadores sujeitos 

da nossa pesquisa indicam exatamente o contrário.  

Neste sentido, o ensino é apenas uma das dimensões da docência, entre outras, que 

também deve ser privilegiada, tais como: participar de ações de gestão educativa; cuidar da 

profissão através da participação em movimentos associativos e sindicatos; como também, 

participar de processos de atualização pedagógica, denominados nas atuais políticas públicas 

de formação continuada. Desse ponto de vista, as experiências docentes perdem a centralidade 

no processo de constituição da identidade dos arte/educadores sujeitos da nossa pesquisa. 

 Denominamos de experiência de criação o processo de produção artística de cunho 

pessoal, estimulado pelo prazer de produzir arte ou pelo apelo de participação em concursos, 

tal como os Salões Pernambucanos de Arte Moderna. Esse tipo de experiência apareceu 

exclusivamente nas narrativas do Arte/Educador Sebastião Pedrosa, constituindo-se em um 

total de 4% das experiências, conforme apresentaremos nos exemplos a seguir: 

 

Me lembro que tinha um interesse. Veiculava em alguma revista 

concurso pra desenho. Então eu... Eu acho que eu... Eu tenho essa 

memória da minha infância na escola que eu tinha uma habilidade boa 

para o desenho. E aí, vinha aquela questão da cobrança. Vinha a 

questão de... E eu me recordo que veiculava numa revista, um 

concurso de desenho. Eu me lembro em ter ganho até um prêmio 

nisso. Era um desenho bastante... Formal. Mas era um desenho de 

cópia. Na verdade era cópia. Mas me recordo ter ganho um presente. 

Que no fim era... Era um livro. Né? Né?.. De... De prêmio. Era um 

livro, que não tratava nada na questão da arte. Mas era uma... Essa 

coisa... Então, o desenho pra mim era importante. A arte. Esse 

manipular. Esse burilar. (Arte/Educador Sebastião Pedrosa) 
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Essa questão da produção pessoal começa a tomar outros rumos. Ela... 

Ela... Ela é inquie... Tada. Aí também. E , eu começo a explorar 

outra... Né? Outras linguagens, outra maneira de me aproximar. Até 

me questionar também. “Será que eu vou ficar na... Na modernidade o 

tempo todo na minha vida toda?!” Eu queria aprofundar um pouco 

isso aí. E aí, eu tenho uma produção, que eu chamo uma produção 

mais eclética. Hoje sei lá, trabalhando um pouco em termos de 

conceito, eu tenho que trabalhar essa aproximação. Né? 

Interdisciplinar entre é... É... O desenho. Entre o texto visual e o texto 

escrito. Então isso formalmente. Eu trabalho essa questão da vi... 

Visualizar. Visualidade desses... Dessas questões no trabalho plástico. 

Seja através da gravura, seja através de algum objeto, seja através de... 

É... Mais recentemente eu fiz o que eu chamei de policestos. 

Policestos é uma série que eu fiz mais recente. Mas eu fiz uma 

exposição em julho, que foi... Outras escritas. Pode ser isso. Né? Que 

aí, eu reciclo uma série de escritas minhas e rascunhos, do meu dia a 

dia aqui, de sala de aula, de reunião burocrática. Assim vou colocando 

nesse... Nas reuniões... Com arte na escola. Reuniões burocráticas 

mesmo. E aí, eu vou fazendo essa soma. E pra mim é um pouco de 

síntese, entre fazer a arte e... E ser arte/educador. Tá buscando seu 

caminho também, tá buscando o seu espaço. Né? (Arte/Educador 

Sebastião Pedrosa) 

 

E isso foi forte, porque foi através da gravura, da xilogravura, a 

primeira vez que eu tive coragem de me apresentar ao público e 

concorrer a... Algum espaço. Ao concurso de arte. E que era o salão 

do estado. E aí, eu entrei uma vez no salão do estado com gravuras, 

com xilogravuras. Por incentivo também de Tereza Carmem, que 

tinha sido minha professora na Escolinha. E Tereza disse: “Você é 

bom na xilogravura. Coloca todas Ca... Maduro. Coloca ali”. E aí, isso 

foi muito bom. (Arte/Educador Sebastião Pedrosa) 

 

 

Já as experiências em grupos artísticos nas narrativas dos nossos sujeitos são 

caracterizadas pela participação em grupos livres de artes cênicas, relacionados à arte 

performática, tal como a dança e o teatro e representam apenas 1% das experiências narradas 

pelos arte/educadores. Vejamos exemplos abaixo: 

 

Paralelo. Paralelo a essa educação mais sistemática. Né? Eu me 

lembro que... É... Eu entrei num grupo de teatro. E só ensaiei. Eu 

nunca fui pra o palco. Mais aí, através desse grupo, e através de 

Renilde, eu conheci Célida, Célida Samito. Que é casada com... Com 

Samito. Né? E ela tem... Ela é bailarina. E... Ela era ligada à casa de 

Shelwbim. Que era um alemão um... Um... Um alemão que morou no 

Brasil, acho que ele morava na Bahia. É... É... Geleptic. Se eu não me 

engane, era esse nome. E... Ela a... Aprendeu uma... A... Um trabalho 

de dança, que chamava-se dança espontânea, que na verdade era o que 
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os alemães, ele era alemão. Os alemães... É assim, tá certo? Chamam 

de dança expressionista. Né? E que era mui... Muito bom esse 

trabalho. Então a... Eu ia pra aula. Me  lembro de tardes. Eu já 

trabalhava nessa época. Era nos meus dias de folga, antigamente tinha 

dia... O professor tinha dia de folga. Né? Aí eu me lembro que eu ia. 

Ela mora na... Em Olinda, naquela rua que fica em frente ao Mosteiro 

de São Bento. Então a... Ás vezes a... A... A... O horário que eu ia, 

coincidia com os toques de seis horas, os toques dos sinos, e as 

músicas que nós trabalhávamos na... Na dança a... Sendo acrescidas 

daqueles toques. Né? A... Que eram também experiências estéticas. 

Como é importante a gente ter esse momento de... Que... Que hoje as 

pessoas chamam de nutrição da experiência estética. Que... De 

alimento da experiência estética. Não sei o quê. Né? Com... Como é 

importante essa vivência, que não era uma vivência pra se tornar 

artista, mas era uma vivência, como aquilo que a D. Nôemia fala, ela 

não é poeta, mas ela pensa com poesia. Né? Sente com poesia. Pensa 

sente essa... Essa... Coisa... Juntinha assim. Essa coisa é... Articulada. 

Né? Deixa passar essa ambulância [...]. É... Então, eu me lembro 

muito dessas... Dessas tardes e dessas aulas. E... Tem uma coisa que 

tem a ver, com a minha visão modernista. Né?  De arte. Que era o 

seguinte. Ela... Ela dava um... A... A gente é... Escutava o trecho de 

uma música, é... E trabalhávamos esse trecho com a mão. Né? Vendo 

o movimento da música. E depois nós íamos fazer diálogos. Por 

exemplo: Duas pessoas, iam fazer diálogos, um é... Começava, o outro 

respondia. Como... Oralmente. Né? E eu achava aquilo muito chato, 

porque eu achava que aquilo era muito um exercício. Sabe. É um 

exercício que não... Que... Que o artista não precisava fazer. Que 

quem gostava de arte, quem estava tento experiência estética, não 

precisava fazer, porque nascia. Só que não era assim (risos). Depois é 

que eu vim compreender. Ainda bem que eu vim compreender tudo 

isso. Né? A... É... Era... Era um ranço. Né? Era um ranço modernista. 

Né? Que é... Eu tive. Não... Não sistemático, quer dizer, eu não tive 

como professor, eu tive como aluno. Na escola da APAE. É... As... Às 

vezes que eu fui pra escolinha. Né? É... E... E... A própria... O próprio 

senso comum. Né? Em que eu fui formado é... Dizia mais ou menos 

isso. Né? Então, foi muito bom pra mim. Célida É... É uma professora, 

muito... Disciplinada. Muito disciplinada. Então era ótimo aquele é... 

É... Aqueles exercícios. Eu... Eu... Eu... Eu passei a me disciplinar. Eu 

passei a... A... A ter contato com música de muito boa qualidade. Né? 

De música, inclusive, que não era tão... A... Tão acessível a... A... 

Assim. A não chegava tão acessível pra todo mundo. Por exemplo: 

Ela trabalhava muito Mercedes Soza. Né? Ela trabalhava com... 

Músicas clássicas e músicas populares muito refinadas, muito... Deli... 

Refinadas não. Muito delicadas. Então, eram dias, às vezes eu era 

aluno de manhã, às vezes eu era aluno à tarde. Foram dias 

maravilhosos ali. Eu me lembro que quem fazia, quem era desse... A... 

Uma pessoa até que já... Duas pessoas que já faleceram. Um era... A... 

É... Que eu encontrei em São Paulo, fazendo mestrado em... Em 

teatro. Eu não me lembro o nome dela. Mas era uma atriz daqui, era 

uma moça que fez... Morava em Olinda. Era uma figura assim bem... 
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Exuberante. É... Ela era engenheira da CHESF, e fazia teatro. Né? E... 

É... Não me lembro o nome dela agora. E... Perna Longa, que foi um 

ator do vivencial. Né? E que era muito amigo meu e de Renilde, 

frequentava a casa da gente. Né? A gente... Quando ele não tinha... 

Comida, ele ia lá pra casa, quando não tinha onde dormir, dormia lá 

em casa e tudo. E eu me lembro que... Que Perna Longa era dessa 

turma. Ele fazia também... Fazia gratuitamente. Célida dava de 

presente pra ele. Ela nunca disse. Né? Quem me contou foi ele. É... 

Então, é... Entrar na casa de Célida já era entrar num espaço... Num... 

É... Diferente. Né? Era um daqueles casarões antigos de Olinda. Né? 

É... Super, simples. Né? Mas, com Samico nas paredes. Né? E... Com 

Samico  nas paredes e... Lá em cima aquele... Aquela sala de espelhos. 

No que ela dava aula. Então, muito... Muito importante pra mim. 

(Arte/Educador Fernando Azevedo) 

 

Foi quando aí, é... É... É... Bom! Aí, eu entro num curso de teatro. 

Num curso não! Num grupo de teatro. Onde eu faço um trabalho... 

Todo um trabalho de produção. Do cenário. Né? Então, tenho esses 

incentivos e esses desejos. Porque é realmente um desejo de eu correr 

atrás e buscar, e vou fazendo isso. (Arte/Educador Sebastião 

Pedrosa) 

 

As experiências de criação e as experiências em grupos artísticos nos remetem a outra 

ideia disseminada no campo da formação do arte/educador: o “bom artista” será o “bom 

professor de arte”. Esta compreensão pode ser verificada na citação abaixo: 

 

Parte-se do princípio que uma Escola de Arte forma artistas; alguns vão ser 

professores, outros não. Para @s que fazem a opção de ser professor@, é preciso 

fazer a ligação entre o que é o conhecimento de arte, sua expressão, seu ensino e sua 

inter-relação com a formação artística d@ alun@. Assim, @ licenciad@ em arte é 

artista e profess@r (PIMENTEL, 2009, p. 180). 

 

 Os defensores dessa corrente no campo da arte/educação partem do princípio de que é 

preciso privilegiar na formação do arte/educador processos de criação e experimentação 

artística (PIMENTEL, 1999; 2009). No entanto, essa ideia passa a ser questionada na 

narrativa de vida dos arte/educadores pesquisados, uma vez que as experiências de criação 

(4%) e a experiência em grupos artísticos (1%) aparecem quase como um elemento ausente 

no processo de constituição da identidade desses arte/educadores. Corroborando com está 

constatação, outras correntes do campo da arte/educação pensam exatamente o contrário, 

conforme defende Barbosa (2005) e Camarotti (1999) em seus estudos. Estes estudos não 

negam a criação artística como um elemento importante na profissionalização do 

arte/educador. No entanto, este elemento não pode está isolado dos processos de 

contextualização e leitura da obra de arte. Nesta direção, a Abordagem Triangular vem sendo 
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indicada, não apenas como um sistema para o ensino de arte na Educação Básica, mas, 

também, como um dispositivo pedagógico para a formação do arte/educador, tal como 

Barbosa nos indica, através de sua experiência nos cursos de Aperfeiçoamento em 

Arte/Educação, realizados no período de 2000 a 2002, na Escola de Comunicação e Arte 

(ECA), da Universidade de São Paulo (USP): 

 

Pretendíamos pesquisar a mudança de conceito de Arte e de Ensino de Arte por 

parte dos alunos/professores em quatro meses de experiência, com encontros de oito 

horas, uma vez na semana, e um seminário, totalizando 180 horas em sala de aula. 

Os componentes da ação pedagógica eram isomórficos em relação à Abordagem 

Triangular: fazer arte; leitura da obra e do campo de sentido da Arte; 

contextualização. A idéia era que se os professores vão ensinar usando a Abordagem 

Triangular deveriam ter também uma experiência de aprendizagem através da 

mesma abordagem metodológica (BARBOSA, 2005, p. 15). 

 

 

Por fim, as experiências em curso, estão relacionadas à participação em cursos livres 

de arte e arte/educação, promovidos por diferentes instituições, como universidades, 

secretarias de educação, museus, ocupando um número total de 4% das experiências narradas 

pelos arte/educadores. Vejamos alguns exemplos dessas experiências: 

 

 É... Então, ela me chamou. E... Para um curso sobre trabalhos 

manuais. Era assim que era chamado. Essa é a data de novembro de 

57. Eu tinha acabado de me formar. Né? E já estava... Já tinha feito o 

concurso para magistério. No... No estado. E aí, que eu entro no 

mundo oficial e... E vou trabalhar pela arte. Esquecendo muito essa 

questão do conhecimento, da alfabetização, que era muito falada 

naquela época. Né? O método Paulo Freire também que ajudou muito. 

Então eu fico muito voltada, cada vez mais para uma atividade, que 

levasse o aluno ao trabalho pessoal, cheio de alegria, cheio de beleza. 

Né? E encantamento. Bem! Começou aí. Curso de trabalhos manuais. 

Eu achava que... Era mais do que... Não era um trabalho manual. E... 

Que não tinha no currículo. Né? Esse curso. Era um curso... Que vinha 

ajudar no jardim de infância. Mas não era uma coisa ainda é... A 

Secretaria não falava ainda num curso de arte mesmo. Né? Então, as 

supervisoras é que iam dar esse curso. De trabalhos manuais. 

(Arte/Educadora Solange Costa Lima) 

 

Bom! Esse curso que eu fiz no Rio, aí já é... Eu já tinha dez anos de 

trabalho. E aí... É... Eu morava aqui de fronte até. É... Não! Eu não 

morava aqui de fronte! Eu morava, mas é... Quando eu fui pro Rio, eu 

já tava morando lá nas Graças. Foi em 86. Aí, eu fui e... Eu... Num... 

Num queria fa... Num... Minha ideia era tirar seis meses de licença 

prêmio e me dedicar a fazer algo que me desse prazer. Né? É... 

Naquele momento eu não precisava tanto lutar pela sobrevivência. 
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Né? Então, eu pude ter. É bom, Né? A gente ter esses momentos. A... 

Eu pude ter esse luxo. Né? De ir fazer um curso, que não era um curso 

acadêmico, era um curso livre. Né? E... A... É... Era um curso que... 

A... Que eu coordenava. A par... Era um curso de teatro. E quem 

coordenava a parte de teatro, era a... Carlos... Não me lembro o 

sobrenome dele. A... A memória falha também... Nesses... Nesses 

pequenos detalhes. A... Ele tinha sido da Escolinha de Arte do Brasil. 

Ele tinha se formado pela... Pela escolinha de arte do Brasil. Né? E... 

Fazia parte do curso, uma... Uma pessoa que é muito conhecida no 

Rio de Janeiro, Chama-se Maria Helena Basaí, que trabalha com o 

corpo. Né? Aí, tinha é... Ela dava a consciência corporal cênica e a 

consciência corporal. Né? Ela é... Naquela época... Dizem que o povo 

da... Que trabalhava com o corpo, Não é?.. A... Assim, colocava 

alguns pontos teóricos, mas nada que você tivesse que ler, porque não 

era um curso acadêmico. Era um curso... Era um curso livre. Não é? 

É... Mas ela quem me falou, a... Que era importante. Eu já conhecia 

Gaiarça, já conhecia, porque Renilde sempre se interessou por 

psicologia. Né? Ela até fez e não terminou. A... Então a... Eu... É... Ela 

me falou de alguns... Por exemplo: A estátua e a bailarina, né? Eu li 

nessa época. Mas eu li assim, porque eu conversei com Maria Helena. 

Ah! Que tal você ler esse livro! Eu li, e achei muito interessante. 

Então, fui a... Construindo essa outra parte. (Arte/Educador 

Fernando Azevedo) 

 

Íamos, eu e Noêmia a todas a fes... Por exemplo. Tinha uma reunião lá 

no DEC. DEC. Né? DEC, que é da universidade. Então, não 

perdíamos nenhuma. Vinha... Aquela menina, Coutinho. É... Rejane 

Coutinho. E outra... Outra... Outra colega. Então vinham dar... Sobre a 

questão da arte contemporânea. Nós estávamos lá. Eu, Noêmia. 

Éramos apresentadas, o povo batia palmas (Risos). Éramos figuras. 

Era... Sim! Mas, eu tenho uma pra contar, muito boa. Dessa... Dessas 

idas ao DEC, tinha uma... Um professor mandou... Que cada grupo de 

sete pessoas, ou dez pessoas. Fizesse... Olha aí. Um trabalho... Um 

trabalho sobre o sapato. Sobre o sapato. O sapato... Eu... Eu... Eu sei 

que o sapato, é até um objeto se... Que tem sua gama soci... Sexual. 

Né? Assim. Mas eu no levei por isso não. Então a gente foi fazer... As 

pegadas. A... A... Lá no quintal do... Desse centro. Do DEC. Tinha... 

Era tudo com brita. Então a gente não podia fazer nada em cima 

daquelas pedras. Mas, eu vi umas rosas assim de cimento, que era sem 

dúvida onde escoam a água do CEDAL, e tava cimentadozinho. Eu 

digo: Ah! Aqui, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode fazer... 

Botar nossos sapatos... Assim, um em cima do outro. Né? E... De volta 

a gente pinta é... Pegadas das pessoas. Cada um faz um. Com tinta o... 

E... E... Senta aqui. E ficou ótimo. Sabe? Aí, era... Aí, eu disse assim, 

que quando eu fui apresentar, eu me lembrei de apresentar as sandálias 

havaianas. Aí, eu disse assim: Veja! Como a arte é... Em tudo. Como 

ela... Abrange. Abrange em tudo muito bem. Imediatamente eu me 

lembrei que esse... Esse grupo ia chamar as... As alpargatas. É... Que 

fo... Que se... Foram criadas pelos camponeses pra irem aos seus 

roçados, e hoje nas grandes casas de moda e sebos as alpercatas têm o 
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seu lugar. Né? Olhe! E, eles têm origem naquele... Naquele pé daquele 

agricultor que eu vi muitoooo... De enchada nas costas, e a aquele... 

Que, aliás, a deles é muito bem feita, que é de couro. E... Uma... 

Uma... Uma de pé. Pé. Não é? É... Uma ripa de... De couro. Uma ripa 

de couro. É sola... Sola... Não é sola de borracha, porque eles não têm. 

Eles têm couro. Couro dos animais, couro de boi, couro disso tudo. 

Então, aí... A professora gostou muito. A professora de... Lá da USP. 

Então, sempre eu estive com Noêmia. (Arte/Educadora Solange 

Costa Lima) 

 

Não se constitui uma surpresa que as experiências em cursos (4%) não ocupassem um 

lugar privilegiado no processo de produção da identidade dos arte/educadores. Em geral, esses 

cursos partem de uma perspectiva liberal-conservadora da formação continuada de 

professores. Segundo os estudos de Silva (2005), a concepção liberal-conservadora da 

formação continuada está fundamentada na existência de um vazio deixado pela formação 

inicial que deve ser preenchido, acabando por constituir-se em práticas compensatórias de 

formação em serviço. Esse tipo de formação é o resultado direto da racionalidade instrumental 

instituída historicamente no campo educacional, que vem provocando a chamada 

proletarização do trabalho docente. Este fenômeno foi paulatinamente instituído a partir da 

divisão social do trabalho e consequentemente da alienação dos meios de produção do 

trabalho docente. Desta forma, essa concepção refere-se aos processos de atualização docente 

que se dá através da aquisição de informações ou competências divulgadas em cursos, 

treinamento, palestras, seminários, encontros, oficinas, conferências. Desde a Década de 

1990, esse modelo de formação vem constituindo-se objeto de inúmeras críticas. 

Os índices apresentados pelas experiências docentes (4%), pelas experiências de 

criação (4%), pelas experiências em cursos (4%) e pelas experiências em grupos artísticos 

(1%), nos indicam que essas experiências exerceram menor influência no processo de 

produção da identidade profissional dos arte/educadores investigados, de acordo com dados 

expressos na tabela 6 (p. 278). Em certa medida, esses dados desmistificam alguns mitos que 

vêm se estabelecendo no campo da formação de professores e, mais especificamente, na 

formação do arte/educador, conforme apresentamos anteriormente. 

Na próxima seção apresentaremos que experiências formativas estão presentes nos 

diferentes ciclos de vida dos arte/educadores. 
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4.2. As Experiências Formativas de Arte nos Diferentes Ciclos de Vida dos 

Arte/Educadores 

 

 No ciclo da infância encontramos a presença de quatro tipos de experiências: 

experiências familiares (52%); experiências escolares (40%); experiências nos movimentos 

sociais (4%); e experiências de criação (4%). No entanto, a maior concentração de 

experiências nessa fase são as experiências familiares e escolares. Esta constatação deve-se ao 

fato de a infância constituir-se da fase em que o ambiente familiar exerce maior influência no 

processo de socialização da criança, coincidindo, também, com o início do processo de 

escolarização desses sujeitos.  

 Em menor frequência aparecem as experiências nos movimentos sociais e as 

experiências de criação. Constituiu-se uma grande surpresa encontrar nesse ciclo de vida dos 

arte/educadores esses tipos de experiências. Para esse fenômeno, encontramos explicações 

pontuais. As experiências nos movimentos sociais foram identificadas nas narrativas do 

Arte/Educador Fernando Azevedo, que desde criança frequentava a Escolinha de Arte do 

Recife (EAR), acompanhando a sua mãe, que participava de cursos de formação de 

professores nesta instituição. Já as experiências de criação foram identificadas nas narrativas 

do Arte/Educador Sebastião Pedrosa, que, na sua infância, participou de um concurso de 

desenho veiculado em uma revista.  

 Encontramos, ainda, nesse ciclo de vida, uma ausência total de experiências docentes, 

experiências acadêmicas, experiências em grupos artísticos, experiências em cursos e 

experiências de gestão educativa, o que se constitui um fenômeno natural, uma vez que, em 

grande medida, são experiências que estão relacionadas às etapas de formação acadêmica e do 

exercício profissional e que requerem dos sujeitos uma maior autonomia. 

 No ciclo da adolescência encontramos apenas a presença de experiências escolares 

(50%) e experiências nos movimentos sociais (40%). Como no ciclo da infância, nos parece 

legítimo a presença de experiências escolares nesta fase de vida dos arte/educadores. A 

explicação para a presença de experiências nos movimentos sociais, neta fase, foi identificada 

na narrativa do Arte/Educador Sebastião Pedrosa, que na adolescência participou de cursos 

livre de arte na EAR. 

Há uma ausência absoluta de outros tipos de experiências neste ciclo, como pode ser 

observado na tabela 11 (p. 283). Mesmo as experiências escolares e as experiências nos 

movimentos sociais aparecem com uma frequência muito baixa. É importante registrar que 

esse fenômeno ocorreu apenas neste ciclo. A explicação para isto deve-se ao fato de a 
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adolescência constituir-se de um período de grandes transformações e mudanças na vida do 

ser humano, em todos os seus aspectos, sejam eles físicos, afetivos, cognitivos e sociais. 

Neste sentido, acreditamos que todas as energias desse sujeito, nessa etapa da vida, estão 

voltadas para dar conta dessas transformações.  

O ciclo da juventude, em contraposição ao ciclo da adolescência, é constituído de um 

número significativo de experiências. São elas: experiências familiares (2%); experiências 

docentes (7%); experiências nos movimentos sociais (37%); experiências acadêmicas (34%); 

experiências de criação (5%); experiências em grupos artísticos (4%) experiências em cursos 

(7%); e experiências de gestão educativa (4%).  

A grande concentração de experiências nessa fase está relacionada às experiências nos 

movimentos sociais e às experiências acadêmicas, conforme apresentado na tabela 11 (p. 

283).  

Aparecem, com certo destaque na juventude, as experiências docentes e as 

experiências em cursos. Essas ocorrências são naturais neste momento de vida dos 

arte/educadores, onde estão iniciando a sua carreira profissional, que é marcada também por 

um período de aquisição de novos conhecimentos e saberes para o melhor desenvolvimento 

de suas atividades profissionais. 

A ausência absoluta de experiências escolares nesta etapa de vida dos arte/educadores 

é natural, pois eles já ultrapassaram a sua fase de escolarização na Educação Básica. É 

importante deixarmos claro que, a partir da juventude, não encontraremos mais nas narrativas 

dos arte/educadores, as experiências escolares, conforme acabamos de justificar. 

No ciclo da maturidade, em consonância com o ciclo da juventude dos 

arte/educadores, vai ocorrer também uma concentração quase que geral nas experiências nos 

movimentos sociais (42%) e nas experiências acadêmicas (42%). Aparecem com certo 

destaque as experiências de gestão educativa (8%), conforme indicado nos dados expressos na 

tabela 11 (p. 283). Nesta etapa de vida os arte/educadores acumularam um número 

significativo de experiências e saberes, que lhes confere autoridade moral e competência 

profissional, para gerenciar o processo formativo de outros arte/educadores, bem como 

assessorar projetos no campo da cultura, da arte e seu ensino. 

Nesse ciclo de vida aparecem com uma frequência bastante inferior as experiências 

docentes (2%), as experiências de criação (4%) e as experiências em curso (2%). 

Identificamos, ainda, nas narrativas dos arte/educadores, uma ausência absoluta de 

experiências familiares, experiências escolares e experiências em grupos artísticos. No ciclo 

da maturidade, como no ciclo da adolescência, os arte/educadores passam a concentrar grande 



117 

 

parte de suas energias com as atividades profissionais, o que justificaria a ausência de 

experiências familiares e em grupos artísticos. 

Por fim, no ciclo da velhice vai acontecer uma diminuição significativa de 

experiências formativas em arte, tanto na frequência de suas ocorrências, como nas variedades 

de tipos de experiências. Neste momento, estamos analisando apenas as narrativas das 

Arte/Educadores Solange Costa Lima e Rosa Vasconcelos, uma vez que os Arte/Educadores 

Fernando Azevedo e Sebastião Pedrosa não chegaram ainda nesta etapa de suas vidas.  

O que vai caracterizar essa fase de forma significativa, para além do envelhecimento 

físico, será a diminuição de suas atividades através do processo de aposentadoria. O que não 

significa o fim de suas atividades profissionais como arte/educadores, em certa medida, suas 

atividades chegam até a se intensificarem. No entanto, agora, as suas atividades profissionais 

irão ocorrer de forma mais tranquila, pois nesse momento de suas vidas, elas se tornam mais 

seletivas, e passam a optar por atividades que lhes proporcionem maior prazer e retorno 

pessoal. 

Desta forma, encontramos na velhice dos arte/educadores, mesmo que em escala de 

menor proporção, experiências nos movimentos sociais (8%), experiências acadêmicas (8%) e 

experiências em cursos (8%). Emergem, também, nessa fase, novas configurações das 

experiências familiares (15%). Neste momento, são os arte/educadores que agora passam a 

proporcionar experiências formativas em arte para as novas gerações de sujeitos de sua 

família. O que não deixa de ser uma experiência também para quem a promove. Para ilustrar 

esse fenômeno, identificamos nas narrativas da Arte/Educadora Solange Costa Lima, um bom 

exemplo dessas novas configurações das experiências familiares. Agora no papel de Avó, ela 

passa a proporcionar à sua neta, Helena, contato com a arte e com o fazer artístico. Esse 

exemplo simboliza, em potencial, o início de um novo ciclo de formação, seja a formação 

cultural e artística de um ser humano, seja a formação de uma futura arte/educadora. 

Na fase da velhice, vamos encontrar ainda, uma concentração significativa de 

experiências de gestão educativa (61%), o que se constitui um fenômeno natural. Com o 

acúmulo de experiências, saberes e conhecimentos adquiridos ao longo de suas trajetórias 

formativas, esses sujeitos, criam um rol de competências que lhes possibilita gerenciar 

projetos e processos formativos para as novas gerações de arte/educadores. 

Os dados indicam, nessa etapa de vida, a ausência absoluta nas narrativas dos 

arte/educadores, de experiências escolares, de experiências docentes, de experiências de 

criação e de experiências em grupos artísticos.  
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A seguir, apresentaremos os contextos onde emergem as experiências formativas dos 

arte/educadores. 

 

4.3. Os Contextos Formativos das Experiências Emergentes nas Narrativas dos 

Arte/Educadores 

 

As experiências formativas dos arte/educadores emergem a partir de contextos locais, 

contextos regionais, contextos nacionais e contextos internacionais, conforme podemos 

observar na tabela 20 (p. 284). Entretanto, a grande concentração dessas experiências está 

relacionada aos cenários da Cidade de Recife, cidade-referência dos arte/educados, que 

estamos denominando, neste estudo, de contextos locais. Nesse contexto vão emergir uma 

variedade significativa de experiências: experiências acadêmicas; experiências nos 

movimentos sociais; experiências em gestão educativa; experiências familiares; experiências 

escolares; experiências docentes; experiências de criação; e por fim, experiências em cursos, 

conforme tabela 20 (p. 284). Isto indica, em grande medida, que os processos formativos 

desses arte/educadores foram realizados na Cidade de Recife, o que afirma a importante no 

investimento em ações locais como estratégias de formação dos arte/educadores, que não deve 

se restringir apenas ao âmbito acadêmico, mas, a uma variedade vivências, conforme foi 

indicado acima através da explicitação de diferentes experiências presentes nos contextos 

locais.  

 É importante destacarmos que as experiências emergentes dos contextos nacionais 

representam cerca de 30% dos contextos explicitados nas narrativas dos arte/educadores. 

Esses contextos têm como cenários diferentes cidades localizadas nos diversos Estados 

Brasileiros. São elas: Belo Horizonte (MG); Brasília (DF); João Pessoa (PB); Lorena (SP); 

Natal (RN); Rio de Janeiro (RJ); e São Paulo (SP). Isto nos indica que a formação desses 

arte/educadores não está restrita apenas aos contextos locais, pois ultrapassando os limites da 

geografia política do seu Estado de referência, no caso dos nossos sujeitos de pesquisa, o 

Estado de Pernambuco. Dos contextos nacionais irão emergir apenas as experiências 

acadêmicas e as experiências nos movimentos sociais, indicando de alguma forma, que essas 

experiências ultrapassam os limites da geografia local, constituindo-se de experiência que se 

estabelecem através de processos de intercambio com arte/educadores de outros Estados, 

conforme os dados expressos na tabela 21 (p. 285).  

  A Cidade do Rio de Janeiro apresentou o maior número de frequência, constituindo-se 

da única cidade do contexto nacional que aparece nas narrativas de todos os arte/educadores. 
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Isto significa que o centro de referência da arte/educação brasileira, entre a Década de 1950 e 

início da Década de 1980, era a Cidade do Rio de Janeiro, que durante um longo período foi à 

capital do nosso país, centralizando, de alguma forma, a produção artística, científica e 

intelectual. É importante destacarmos, ainda, que a sede da EAB, era exatamente nesta cidade, 

como permanece até hoje. Nesse período, a EBA exercia grande influência sobre a 

arte/educação brasileira, através da atuação de Noemia Varela, na formação dos 

arte/educadores brasileiros, durante os vinte anos de existência do CIAE.  

Já nos contextos regionais e contextos internacionais, as experiências dos 

arte/educadores aparecem em menor escala. Os contextos regionais estão relacionados às 

diferentes cidades do Estado de Pernambuco, tais como: Carpina, Caruaru, Olinda e Vicência. 

Dos contextos regionais emergem também uma variedade significativa de experiências, tais 

como: experiências nos movimentos sociais, experiências familiares, experiências escolares; 

experiências docentes; experiências em grupos artísticos; e experiências de criação. Dados 

que reforçam a importante dos contextos regionais, em consonância com os contextos locais, 

na formação do arte/educador, uma vez que os contextos regionais estão relacionados a 

cidades pernambucanas próximas da capital, neste caso, Recife, o que pode ser caracterizada 

também, como fluxos migratórios. 

No entanto, é preciso explicitar que as experiências que emergem em contextos 

internacionais foram às experiências acadêmicas e as experiências de criação, identificadas 

especificamente nas narrativas do Arte/Educador Sebastião Pedrosa, que realizou seus estudos 

de pós-graduação na Itália e na Inglaterra, conforme a tabela 21 (p. 285). Isso nos indica que a 

formação acadêmica do arte/educador brasileiro se dá em grande proporção em âmbito 

nacional, o que reforça a necessidade da criação e manutenção de cursos de graduação e pós-

graduação em arte/educação em todo país, para que tenhamos os profissionais desse campo 

profissional atuando nas redes de ensino, bem como para os formadores de formadores de 

arte/educadores, através de cursos de mestrado e doutorado. Os estudos de Santana (2000) e 

Pimentel (1999) nos indicaram no início da primeira década do Século XXI, que ainda é 

muito reduzido o número de universidades que oferece a formação docente para esses 

profissionais. 

Os dados que acabamos de apresentar nos indica que as experiências que emergiram 

de contextos locais exerceram uma influência significativa na constituição da identidade 

docente dos arte/educadores investigados, seja pela presença de um alto índice de frequência 

de experiências, como pela diversidade de experiências presentes neste contexto. Isso nos 

indica, em grande medida, que o processo de constituição da identidade docente desses 
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arte/educadores ocorre a partir de experiências que emergem de contextos locais. Neste 

sentido, as experiências desse contexto devem ser valorizadas no percurso formativo dos 

arte/educadores. 

Em outra direção, os contextos nacionais e internacionais constituem-se em cenários 

que possibilitaram aos arte/educadores experiências acadêmicas nos cursos de pós-graduação 

e nos movimentos sociais relacionados ao campo de arte/educação, tais como a FAEB e o 

MEA.  

Já os contextos regionais apesar de apresentar uma variedade de tipos de experiências, 

essas apresentam-se com uma frequência bastante reduzida. Por outro lado, as experiências 

que emergem nesse contexto podem ser consideradas experiências de iniciação – aquelas 

localizadas, seja na fase da infância e adolescência, onde ocorre as primeiras experiências em 

artes, ou na fase da juventude, onde se estabelece o início de sua profissionalização e de sua 

entrada no mundo trabalho.  

Na próxima seção, apresentaremos os diferentes sujeitos que emergem das 

experiências formativas. 

 

 

 4.3. Os Personagens Presentes nas Experiências Formativas: Encontros, Reencontros e 

a Produção de Redes Associativas de Arte/Educação 

 

Foi possível identificar nas narrativas dos arte/educadores, a presença de diferentes 

personagens que contribuíram com o processo de constituição da identidade desses sujeitos, 

conforme podemos verificar nas tabelas 2 (p. 234), 3 (p. 237), 4 (p. 239) e 5 (p. 240).  

De uma forma geral, emergem nas narrativas dos arte/educadores nomes importantes 

de intelectuais, políticos, artistas, educadores e religiosos. Entre esses personagens merecem 

destaque inicial os nomes de Madre Escobar, Michel Zaidan, Antônio Motenegro, João 

Alexandre Barbosa, Eléia Bosi, Cristovan Buarque, Gilberto Freire, Rubem Valentim, Dom 

Helder Câmara, Antônio Paulo de Moraes, Maria Andozinda Costa, Anita Barreto, Astrogilda 

Carvalho Paes de Andrade, Ariano Suassuna, Ismael Nery, José Rufino. 

Esses personagens emergiram a partir de diferentes contextos e variaram de acordo 

com os tipos de experiências presentes nas narrativas dos arte/educadores. Por exemplo, nas 

experiências familiares vamos encontrar uma forte presença de personagens que fazem parte 

do ambiente familiar: Pai, Mãe, Avó, Avó, Tio, Tia, Netos. Nas experiências escolares e 

acadêmicas emergem as figuras de professores e mestres. Esses personagens emergem, de 
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forma geral, de contextos locais e nacionais. Nas experiências nos movimentos sociais 

emergem nomes da arte/educação nacional e internacional. Entre os nomes nacionais que 

foram evocados podemos citar: Albertina Brasil, Ana Del Tabor, Analice Dutra Pilar, Ingrid 

Dormien Koudela, Ivone Richter, Lúcia Gouveia Pimentel, Lúcia Valetim Alencastro, 

Lucimar Bello Frange, Marcos Vilela, Maria Lucia Pupo, Mariazinha Fusari, Miriam Celeste 

Martins, Regina Machado, Vera Rocha e Vicente Vitoriano. Os nomes internacionais citados 

foram os de Edir Praise, Eliote Eisner, Patrícia Stuhr e Tom Roster. Esses personagens estão 

ligados a contextos nacionais e internacionais. 

 Nos contextos locais são citados diferentes nomes de artistas e arte/educadores 

pernambucanos. Esses nomes em geral estão ligados a experiências nos movimentos sociais, 

experiências acadêmicas, experiências de criação, experiências em grupos artísticos, 

experiências em cursos e experiências de gestão educativa. Entre os artistas, emergem os 

nomes de Antônio Cadengue, Célida Samico, Francisco Brennand, Gilvan Samico, João 

Denis, Jomard Muniz de Brito, José Altino, José Barbosa, Marcelo Coutinho, Mestre Vitalino, 

Milton Baccarelli, Múcio Lombardi, Paulo Meira, Guita Charifker, Manuel Eudócio, Naná 

Vasconcelos. Já entre os arte/educadores pernambucanos, encontramos os nomes de Clara 

Cavendish, Cristiane Almeida, Dinara Pessoa, Everson Melquiades, Fátima Serrano, Ilma 

Lira, Lau Veríssimo, Marco Camarotti, Silvana Moura, Zélido Passavante, Tereza Carmem. 

 Ao realizarmos uma análise nas tabelas dos nomes citados a partir de suas frequências 

constatarmos alguns fenômenos importantes: 

  Primeiro, todos os arte/educadores sujeitos de nossa pesquisa citam uns aos outros nas 

suas narrativas. Isso significa, de alguma forma, que eles fizeram parte da trajetória formativa 

uns dos outros, o que não se constitui necessariamente em um fenômeno natural, isso por que 

eles são arte/educadores de gerações diferentes.  

Ao lermos as suas narrativas, vamos perceber que esses sujeitos se encontraram e 

reencontraram em diferentes contextos formativos de suas vidas. Por exemplo: Rosa 

Vasconcelos conheceu Solange Costa Lima na Escolinha de Arte do Brasil (EAB). Solange 

Costa Lima ao criar a Escolinha de Arte de Olinda (EAO) convidou Rosa Vasconcelos para 

trabalhar como arte/educadora dessa instituição. Na EAO, Solange Costa Lima e Rosa 

Vasconcelos conheceram o jovem seminarista Sebastião Pedrosa, que passou a desenvolver 

atividades artísticas com as crianças da referida instituição. Ainda no início de sua 

profissionalização, Fernando Azevedo foi aluno de cursos de formação continuada ministrado 

por Rosa Vasconcelos. Fernando Azevedo conhece Solange Costa Lima no Departamento de 

Cultura, da Secretaria de Educação de Pernambuco. Solange Costa Lima, Fernando Azevedo 
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e Rosa Vasconcelos se reencontraram na EAR e nos movimentos associativos de 

arte/educação. Rosa Vasconcelos e Sebastião Pedrosa se reencontraram no Departamento de 

Teoria da Arte e Expressão Artística, da UFPE, ambos agora professores do Curso de 

Licenciatura de Educação Artística – Habilitação Artes Plásticas. Fernando Azevedo 

conheceu Sebastião Pedrosa na EAR. No Curso de Especialização de Ensino de Arte, na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Sebastião Pedrosa foi professor de 

Fernando Azevedo.  

Segundo, as únicas arte/educadoras que foram citadas de forma comum por todos os 

sujeitos da pesquisa foram Noemia Varela e Ana Mae Barbosa que também foram as 

personagens que apresentaram o maior índice de frequência nas narrativas dos 

arte/educadores. 

Esses dados nos indicam que Noemia Varela e Ana Mae Barbosa representam para 

esses arte/educadores o símbolo significante da arte/educação brasileira. Segundo o teórico 

pragmático Mead (1976), o símbolo significante é um gesto social que evoca no indivíduo 

que o faz a mesma resposta que evoca em outro indivíduo, ou seja, é o mecanismo pela qual 

um indivíduo adota a atitude ou o papel do outro.  

Nessa perspectiva, elas são a encarnação da própria arte/educação. Para Mead (1976), 

seria o mesmo que afirmar que Noemia Varela e Ana Mae Barbosa representam 

simbolicamente os ideais da arte/educação brasileira, constituindo-se de modelos formativos 

para outros arte/educadores. Não é por acaso que, entre os arte/educadores do nosso país, 

Noemia Varela é considerada a “mãe” da arte/educação brasileira, pois a arte/educação nos 

contornos que conhecemos é fruto de um longo trabalho de amor e dedicação de Noemia 

Varela para o processo de formação do arte/educador.  

Ana Mae Barbosa, por sua vez, foi a grande desbravadora da arte/educação brasileira, 

constituindo-se na primeira arte/educadora do Brasil a receber o título de doutora. Além de 

lutar politicamente, ela foi responsável pela luta conceitual para colocar a arte/educação na 

categoria de epistemologia, através da implantação do curso de pós-graduação em ensino de 

arte e da promoção de diferentes eventos, que vêm antecipar, desde a Década de 1970, uma 

série de dilemas da arte/educação contemporânea, tais como a interdisciplinaridade, a 

interculturalidade, a mediação pedagógica dos conhecimentos artísticos dentro de uma 

perspectiva epistemológica (BARBOSA, 1975; 1984; 2001; 2002b; 2002d; 2005a; 2005b; 

2008b; 2009).  

Neste sentido, poderíamos afirmar que Noemia Varela e Ana Mae Barbosa, para além 

dos limites do modernismo e pós-modernismo, são os grandes marcos da arte/educação 
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brasileira, pois existe um ensino de arte antes e depois da presença dessas duas mulheres. É 

importante destacarmos que a presença feminina ao longo da história do ensino de arte no 

Brasil vem desempenhado um papel significativo no avanço contínuo desse campo de 

conhecimento. Nesta perspectiva, afirma Azevedo (2002, p. 103-104): 

 

A arte/educação é feminina no gênero, é multicultural na pedagogia, é 

transformadora na práxis e ela tem nomes – é encarnada – ela reconhece suas 

heroínas – mulheres – que vem ao longe, criticando com sensibilidade propondo 

novas formas não fechadas de construir e reconstruir, inventar e reinventar a 

Educação, a Arte, o mundo, as relações sociais, pois isso que resolvi homenagear, 

para não cometer equívocos históricos e anti-multiculturais, as figuras carismáticas 

de Helena Antipoff, Noemia de Araújo Varela. Essas mulheres/arte/educadoras tem 

ensinado a delicadeza de não conhecer as deficiências como entraves, mas olham 

para elas, as tocam e as transformam, partindo das potencialidades, da capacidade 

própria do ser humano de quebrar os limites inventando no cotidiano a novidade e 

desafiando também, no cotidiano o segredo da vida. 

 

Como símbolo significante, Noemia Varela e Ana Mae Barbosa, vêm ao longo de 

décadas cuidando, gestando e cultivando o campo do ensino da arte, bem como formando e 

influenciado as novas gerações de arte/educadores. Desta forma, um símbolo significante não 

se estabelece a partir de um processo natural, antes, se constitui de uma construção social 

compartilhada. 

Esta defesa pode ser mais bem compreendida a partir de outros encontros 

significativos identificados nas narrativas dos nossos sujeitos, que apresentaremos a seguir: 

Fernando Azevedo ainda criança conheceu Noêmia Varela na Escola de Crianças Anormais 

de Pernambuco. Na ocasião, a jovem Pedagoga Noêmia Varela fez a interpretação dos testes 

psicológicos de Fernando Azevedo. Ainda na infância, Fernando Azevedo reencontrou 

Noemia Varela na EAR, ao acompanhar a sua mãe nos cursos de formação dessa instituição. 

Fernando Azevedo conheceu Ana Mae Barbosa em um congresso em São Paulo. Ana Mae 

Barbosa reencontrou Fernando Azevedo em Pernambuco, em uma palestra promovida pela 

Secretaria de Educação de Recife, sob a Coordenação de Solange Costa Lima. Fernando 

Azevedo testemunhou no Festival Latino Americano de Arte e Cultura (FLAAC), em 

Brasília, a histórica discussão intelectual de Noêmia Varela com Ana Mae Barbosa. Essa 

discussão mudou profundamente a vida de Fernando Azevedo, que foi pesquisar no mestrado, 

na ECA/USP, o Movimento Escolinhas de Arte (MEA), a partir das memórias de Noêmia 

Varela e Ana Mae Barbosa. Noemia Varela orientou informalmente os trabalhos de conclusão 

de curso de especialização que Fernando Azevedo realizou na UFPE e na UFRN. Solange 

Costa Lima, Rosa Vasconcelos e Sebastião Pedrosa conheceram Noemia Varela na EAR. 

Através do intermédio de Noemia Varelas, os três arte/educadores fizeram o Curso Intensivo 
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de Arte na Educação (CIAE), na EAB, no Rio de Janeiro. Noemia Varela intermediou cursos 

de pós-graduação na Inglaterra para Sebastião Pedrosa. Por sugestão de Augusto Rodrigues e 

Noemia Varelas, Sebastião Pedrosa foi investigar no doutorado a influência inglesa no ensino 

de arte brasileiro, estabelecida através das ações do MEA. Ana Mae Barbosa foi co-

orientadora de Sebastião Pedrosa no curso de doutorado na Inglaterra. Ana Mae Barbosa 

publicou em seus livros os principais textos de Fernando Azevedo.  

Terceiro, vários personagens também são citados de forma comum entre alguns 

arte/educadores. Esses personagens são arte/educadores, educadores, religiosos, artistas. São 

eles: Adão Pinheiro; Augusto Rodrigues; Cecília Conde; Dom Marcelo Carvalheira; Edla 

Soares; Fred Nascimento; Laís Aderne; Patrícia Barreto; Paulo Freire; Rejane Galvão 

Coutinho; Seonaid Robertson. 

 Esses encontros e reencontros de personagens nas narrativas dos arte/educadores nos 

indicam que existe uma rede de formação, visível e invisível, formal e não-formal, 

estabelecida entre os arte/educadores, que transcende as barreiras do tempo e do espaço, uma 

vez que podemos localizar a atuação dessa rede nos diferentes contextos formativos, sejam 

eles de âmbito nacional ou internacional.  

Essas redes visíveis/invisíveis, formais/não-formais são estabelecidas a partir de laços 

de fraternidade e cooperação mútua entre os arte/educadores, que podem ser representadas, 

simbolicamente, a partir da imagem de uma grande práxis pedagógica arte/educativa. 

Segundo os estudos de Souza (2007, p. 15-16): 

 

A concepção de PRÁXIS PEDAGÓGICA que queremos construir parte da 

suposição de que se trata de uma ação coletiva institucional; portanto, ação de 

todos os seus sujeitos (discentes, docentes e gestores), permeada pela 

afetividade, na busca da construção de conhecimentos ou conteúdos pedagógicos 

(educacionais, instrumentais e operativos) que garantam a construção de 

condições subjetivas e algumas objetivas do crescimento humano de todos os 

sues sujeitos. 

 

 

A década de 1990, entre outras questões, é marcada por uma discussão crescente sobre 

a atuação de redes sociais que emergem do protagonismo da sociedade civil (GOHN, 2010, 

2005; SCHERER-WARREN, 1996; FREITAS, 2005; MARTINS, 2006; 2008). Na 

contemporaneidade, essas redes sociais vêm mobilizando, no Brasil, diferentes setores da 

sociedade civil, que giram em torno de questões de gênero, etnia, religião, comunicação, 

saúde, meio ambiente, trabalho, e, especialmente, a educação. As redes de mobilizações civis 

têm como objetivo garantir os direitos humanos e a qualidade de vida através de ações 

contínuas de luta.  
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Na arte/educação, de forma mais visível e formal, essas redes de proteção vêm se 

materializando na prática social através dos diferentes movimentos associativos articulados, 

representados por instituições como a ANARTE (contextos locais), FAEB (contextos 

nacionais), do Conselho Latino-Americano de Arte/Educação (CLEA) e da International 

Society for Education Throgh Art (InSEA), dentro dos contextos internacionais.  

Ainda em âmbito nacional, essas redes também são estabelecidas através de 

associações científicas, que congregam arte/educadores das diferentes regiões brasileiras. 

Entre as mais significativas podemos citar a Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação (ANPED), Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em 

Artes Cênicas (ABRACE), Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas 

(ANPAP) e Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM). 

 As redes invisíveis são estabelecidas através dos vínculos de fraternidade entre os 

arte/educadores, onde a maioria delas perduram para o resto das trajetórias profissionais dos 

sujeitos. Um bom exemplo desse fenômeno, encontramos nos vínculos sociais estabelecidos 

entre os arte/educadores Fernando Azevedo, Solange Costa Lima, Rosa Vasconcelos e 

Sebastião Pedrosa, conforme constatamos na análise de suas narrativas. 

Na próxima seção, apresentaremos as considerações finais do nosso trabalho e suas 

contribuições para o campo da formação do arte/educador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CCAQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.abemeducacaomusical.org.br%2F&rct=j&q=abem&ei=frRtTO74MYP68AbQ8Mi7DA&usg=AFQjCNHnzfqAiIlM5t6NQzK_wXuQB59K_Q&cad=rja
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Imagem 7 – Flying Carpet. Alex Flemming, 2003. Tapete sobre madeira. 

(142x259). Coleção do artista.  
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Através deste estudo, procuramos compreender quais as experiências formativas que 

possibilitam a constituição da identidade de arte/educador. Para tanto, adotamos os princípios 

da pesquisa autobiográfica como aporte teórico-metodológico do processo investigativo 

empreendido. 

Foram selecionados como sujeitos da nossa pesquisa, a partir de diferentes critérios, 

quatro arte/educadores pernambucanos com trajetórias de vida pessoal, acadêmica e 

profissional consolidadas. São eles: Fernando Azevedo, Solange Costa Lima, Rosa 

Vasconcelos e Sebastião Pedrosa. Buscando respeitar as singularidades dos arte/educadores, 

sujeitos da pesquisa, os procedimentos metodológicos se adaptaram às suas necessidades. As 

narrativas de vida desses arte/educadores foram gravadas em áudio e depois de transcritas, 

constituiram-se em documentos autobiográficos, que denominamos de protocolas de 

memória. As autobiografias foram analisadas a partir dos procedimentos da análise temática, 

tomando como base as categorias teóricas experiência e identidade docente.   

O percurso metodológico que acabamos de explicitar buscou responder às seguintes 

questões: Quais as experiências formativas estão presentes nos ciclos de vida dos 

arte/educadores? Quais os contextos formativos em que essas experiências são produzidas? 

Quais os atores que emergem das diferentes experiências formativas? Quais os elementos 

constituintes das experiências formativas? 

Os dados revelaram a presença de um número diversificado de experiências 

formativas em arte, nos diferentes ciclos de vida dos arte/educadores. Apoiados nos estudos 

do campo da formação humana, esses ciclos de vida foram denominados de infância, 

adolescência, juventude, maturidade e velhice. As experiências formativas foram mapeadas 

em nove categorias: experiências familiares, experiências escolares, experiências docentes, 

experiências nos movimentos sociais, experiências acadêmicas, experiências de criação, 

experiências em grupos artísticos, experiências em cursos e experiências de gestão educativa. 

Essas experiências emergiram a partir de contextos formativos locais, regionais, 

nacionais e internacionais. Diferentes personagens contribuíram para o desenvolvimento 

dessas experiências, entre eles, podemos citar: familiares, professores, arte/educadores, 

artistas, intelectuais, religiosos, políticos. Esses sujeitos variaram de acordo com os contextos 

formativos das experiências.   

As experiências formativas apresentaram diferentes níveis de complexidade. Estes 

níveis de complexidades variaram de acordo com os elementos presentes nas experiências 

formativas. São elementos da experiência: contextos, personagens, ações, tempos e conteúdos. 

Entre as experiências de menor complexidade, podemos elencar as experiências escolares, 
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docentes, de criação, em grupos artísticos e em cursos. As experiências que se apresentaram 

com um maior nível de complexidade são as experiências familiares, nos movimentos sociais, 

acadêmicas e de gestão educativa. 

A transversalidade é uma das características das experiências nos movimentos sociais.  

São consideradas transversais aquelas experiências que atravessam todos os ciclos de vida dos 

arte/educadores. Em potencial, poderíamos afirmar que as experiências familiares e de criação 

são também transversais. Neste sentido, estas experiências devem ser estimuladas nos 

diferentes percursos formativos dos sujeitos humanos. 

Os dados revelaram, ainda, entre outros aspectos, que as experiências nos movimentos 

sociais, seguidas das experiências acadêmicas, apresentaram o maior número de frequência 

nas narrativas dos arte/educadores, concentrando-se, especificamente, na fase da juventude e 

da maturidade. Isto nos indica que o processo de profissionalização do arte/educador ocorre, 

em grande medida, nessas fases, período também onde se estabelece o processo de 

consolidação da identidade profissional desses arte/educadores. Não nos restam dúvidas de 

que todas as experiências identificadas nas memórias narrativas dos arte/educadores, 

constituíssem em importantes elementos do processo de constituição de suas identidades. No 

entanto, as experiências nos movimentos sociais e acadêmicas desempenham um papel 

decisivo nesse processo. 

A partir de uma precisa observação nas memórias narrativas dos arte/educadores, 

defendemos a ideia que o ciclo da maturidade do arte/educador é estabelecido simbolicamente 

na sua trajetória formativa, exatamente quando esse sujeito se reconhece e passa a ser 

reconhecido pelos seus pares como um arte/educador. Nesta etapa de vida, ela passa a assumir 

processos de gestão, gerenciamento e formação de outros arte/educadores. É possível 

contextualizar essa afirmativa a partir de exemplos nas narrativas dos nossos sujeitos de 

pesquisa. 

No caso de Fernando Azevedo, um conjunto de experiências marcou o processo de 

consolidação de sua identidade como arte/educador: a realização do curso de especialização 

da UFPE; o inicio de sua participação nos movimentos associativos de arte/educação local, 

regional e nacional; especialmente sua participação no FLAAC. 

Na trajetória formativa das duas Arte/Educadoras, esse momento de consolidação de 

identidades ocorre exatamente em contextos de transição. No caso de Solange Costa Lima, 

esse processo ocorre na transição de sua participação no CIAE, no Rio de Janeiro, com o seu 

retorno ao Recife, ocasião em que vai criar a Escolinha de Arte de Olinda. O que não é 

diferente no caso de Rosa Vasconcelos, pois ao retornar do CIAE para o Recife, ela vai 
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assumir na Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, a função de formadora, no setor 

de treinamento. 

O CIAE exerceu um papel primordial também na consolidação da identidade de 

arte/educador de Sebastião Pedrosa. No entanto, isso só ocorreu tardiamente, ao assumir a 

docência na UFPB. Este fenômeno justifica-se pelos conflitos estabelecidos na sua trajetória 

formativa, marcada pelo seu desejo entre ser artista e ser arte/educador, que o levou a buscar 

outros horizontes e experiências.  

É preciso deixar claro que não defendemos a ideia de identidades fixas. Essa não é 

nossa compreensão de consolidação de identidade. Como explicitado anteriormente, essa 

consolidação se dá quando o arte/educador passa a se reconhecer e ser reconhecido 

socialmente como tal. Este fenômeno é o que convencionalmente os pesquisadores do campo 

da formação de professores passaram a chamar de processo de profissionalização docente 

(RAMALHO, 2004; COSTA, 1991; MONTERO, 2001).  

A profissionalização docente ocorre através da inter-relação de dois processos, que 

apesar de possuir as suas especificidades, são interdependentes: a profissionalidade – como 

você vê, compreende e qualifica a sua profissão de arte/educador – e o profissionalismo – 

como socialmente sua profissão de arte/educador é vista, compreendida e qualificada. Enfim, 

são processos de reconhecimento e valorização profissional.  

Neste sentido, acreditarmos que os cursos de licenciatura nas linguagens do Teatro, 

Música, Artes Visuais e Dança, realizados nas universidades, não se constituem de 

experiências suficientes para o estabelecimento da identidade docente do arte/educador. Não 

estamos negando a importância dessas experiências, mas elas, diante do que foi revelado 

pelos arte/educadores sujeitos da nossa pesquisa, não se constituem de experiências 

consumatórias em si mesmas.  

Sobre a falta de centralidade das experiências docentes na constituição da identidade 

do arte/educador, algumas considerações merecem ainda ser estabelecidas. Apesar da 

experiência docente não ocupar essa centralidade, a docência na perspectiva da prática de 

ensino é uma ação transversal encontrada nas diferentes experiências formativas, adaptando-

se aos diferentes contextos. Vejamos: Nas experiências docentes, a docência está 

caracterizada como a prática de ensino desenvolvida na Educação Básica e na Educação Não-

Formal. Nas experiências acadêmicas, ela se caracteriza como a prática de ensino na 

Educação Superior e os professores se constituem de modelos de representação da docência 

para os seus alunos. Nas experiências escolares, a docência caracteriza-se como processos de 

fabricação de representações sobre a docência para os alunos. No entanto, a ação docente 
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ganha um lugar privilegiado no processo de constituição da identidade do arte/educador, nas 

experiências de gestão educativa, nas atividades relacionadas à formação continuada do 

arte/educador das redes oficiais de ensino. No entanto, não conseguimos fazer qualquer 

inferência das motivações que causam esses fenômenos.  

Para além dos nossos achados, quais as contribuições desse estudo para o campo da 

formação do arte/educadores? 

Fica claro que as pesquisas relacionadas ao campo dos saberes docentes devem 

compreender que só se é possível mapear os saberes docentes se conseguirmos identificar de 

quais experiências esses saberes emergem. Pois, não existe saberes no vazio, eles emergem a 

partir de contextos, personagens, ações, conteúdos e tempos. Em linguagem deweyana os 

saberes docentes são os conteúdos das experiências. 

Ao analisar como são produzidas as identidades dos arte/educadores, foi possível 

também compreender, de uma forma geral, os processos de aprendizagem dos conhecimentos 

artísticos desses sujeitos, denominado no campo da formação de professores, de 

aprendizagem profissional. No caso dos arte/educadores, esses processos estão relacionados a 

criação, leitura e contextualização artística, ações designadas por Barbosa (1998a; 2002b; 

2005), como processos pelos quais o sujeito humano conhece arte. Especificamente sobre os 

processos de contextualização, em nossos estudos, estamos evocando um processo específico 

de contextualização relacionado à formação do arte/educador: A contextualização pedagógica 

dos conhecimentos artísticos. O que isto significa?  Os arte/educadores ao aprenderem os 

fundamentos didáticos e metodológicos do ensino da arte, adquirem também conhecimentos 

artísticos, pois na atualidade para que os arte/educadores aprenderem sobre ensino da arte, 

necessariamente eles necessitam ter contato com arte. Nesta perspectiva, a contextualização 

pedagógica da arte é compreendida tanto como conteúdo, como processo de formação dos 

arte/educadores. 

Compreensão, também, desenvolvida, por Rejane Coutinho nos Cursos de 

Aperfeiçoamento em Arte/Educação, coordenada por Ana Mae Barbosa, entre os anos de 

2000 e 2002, na ECA/USP. Conforme explicitado por Barbosa (2005, p. 16), no referido 

curso “Seguia-se duas horas de trabalho de contextualização com Rejane, que era 

comandando pela contextualização pedagógica em si mesma, abordando as muitas propostas 

metodológicas por meio do contexto pessoal de cada um”. Complementa ainda a autora: 

 

Pretendíamos pesquisar a mudança de conceito de Arte e de Ensino de Arte por 

parte dos alunos/professores em quatro meses de experiência, com encontros de oito 

horas, uma vez por semana, e um seminário, totalizando 180 horas em sala de aula. 



132 

 

Os componentes da ação pedagógica eram isomórficos em relação à Abordagem 

Triangular: fazer arte; leitura da obra e do campo de sentido da arte; 

contextualização. A idéia era que se os professores vão ensinar usando a Abordagem 

Triangular deveriam ter também uma experiência de aprendizagem da mesma 

abordagem metodológica (BARBOSA, 2005, p. 15). 

 

 

 A centralidade do processo de contextualização pedagógica da arte pode ainda ser 

ratificada através do depoimento de Barbosa (2005), que compreendeu que a abordagem 

triangular já havia se transformado no decorrer do curso de aperfeiçoamento de arte/educação 

da ECA/USP, conforme explicitado abaixo: 

 

Curiosamente foi buscando correspondência de estratégias pedagógicas e harmonia 

de experiências que entendi que já havíamos transformado a Abordagem Triangular 

em ziguezague, pois a contextualização sendo a condição epistemológica básica de 

nosso momento histórico, como a maioria dos textos desde livro comprova, não 

poderia ser vista apenas como um dos lados ou um vértice do processo de 

aprendizagem. O fazer Arte exige contextualização, a qual é a conscientização do 

que foi feito, assim como também a leitura. Qualquer leitura como processo de 

significação exige a contextualização para ultrapassar a mera apreensão do objeto 

(p.15). 

  

 Esta compreensão reforça de maneira significativa a relevância da abordagem 

triangular como um importante sistema de ensino-aprendizagem dos conhecimentos artísticos, 

tanto na educação escolar, como na formação de arte/educadores. 

Outra contribuição significativa dessa pesquisa foi à possibilidade de se registrar a 

trajetória formativa de importantes arte/educadores pernambucanos, responsáveis pela 

formação de diferentes gerações de arte/educadores. Essas autobiografias se constituirão em 

material de apoio à pesquisa de novas investigações, bem como, pode constituir-se de material 

didático para o processo de formação de outros arte/educadores. Desta forma, os protocolos 

de memória com a narrativas dos sujeitos de nossa pesquisa estão na integra no apêndice desta 

tese.  Neste sentido, a riqueza das narrativas biográfica das trajetórias de vida dos 

arte/educadores nos suscitou uma série de temas que poderão ser investigados por outros 

pesquisadores. Vejamos algumas temáticas: 

 

Neste estudo de tese nos propomos a compreender as experiências formativas que emergem 

das trajetórias de vida dos arte/educadores experientes. No entanto, que saberes e 

aprendizagens emergem dessas experiências? Como esses novos saberes e conhecimentos são 

adquiridos? Quais os mecanismos mentais que são utilizados nos processos de aprendizagem 

desses saberes e conhecimentos? 
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Realização de pesquisas autobiográficas com arte/educadores com outros perfis, tais como 

estudantes e egressos dos cursos de licenciatura em arte, arte/educadores comunitários, alunos 

e egressos do curso de pedagogia. Essas pesquisas devem ser realizadas nos moldes do nosso 

estudo de tese, com o objetivo de reavaliarmos os resultados da nossa pesquisa e das 

convicções estabelecida a partir dela.  

 

Realizar uma pesquisa sobre a formação e campo profissional dos formadores de 

arte/educadores, que atuam em universidades, nos sistemas públicos de ensino e na educação 

informal, ou seja, um estudo do processo de profissionalização dos formadores dos 

formadores.  

 

Acreditamos que a partir do olhar de outros pesquisadores sobre as autobiografias 

desses arte/educadores será possível ainda o surgimento de outros temas de pesquisa. 

Apesar de singulares e subjetivas, as trajetórias de vida dos arte/educadores 

apresentaram muitas convergências, seja pela ausência ou grande frequência das experiências 

formativas. A partir dessas convergências foi possível produzir das memórias individuais, 

uma memória coletiva dos arte/educadores. Com base nessa memória coletiva, foi possível 

sistematizar, ao longo deste trabalho, princípios norteadores para a formação de professor 

para o ensino de arte, tais como: a participação nos movimentos associativos de 

arte/educação; a realização de cursos de aperfeiçoamento no campo da arte/educação, 

especialmente em nível de pós-graduação; valorização dos contextos locais de formação do 

arte/educador. 

Em fim, qual a contribuição da realização desse estudo para a nossa formação como 

pesquisador/educador/arte-educador? Ao finalizarmos esta pesquisa pudemos compreender, 

de forma significativa, a importância da produção de processos investigativos na perspectiva 

da teoria e da história da educação, fazendo com que passássemos a valorizar esses campos 

dos saberes humanos. Esta nova paixão justifica as sugestões de diferentes pesquisas 

históricas sobre a arte/educação em Pernambuco, que apresentamos nessas considerações 

finais. Apresar de a literatura educacional brasileira sobre a história da arte/educação nacional 

contemplar o Estado de Pernambuco, precisamos de uma produção científica especifica, que 

justifique a criação de disciplinas sobre a história da arte/educação de Pernambuco nos cursos 

de formação de arte/educadores, a exemplo dos estudos de Silva (2004; 2010). 
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A minha primeira escola de arte foi a APAE. A escola de crianças... De crianças... É... Escola 

de crianças excepcionais. Lá eu ficava o dia inteiro. É... Tinha aula de...  De português, tinha 

aula de matemática... Essas duas eu me lembro. E... É... Tinha aula de marcenaria... Tinha 

aula de pintura. É... Foi nessa escola que eu aprendi... Que eu acho que... Que a coisa mais 

mágica, é nessa escola que eu aprendi a fazer, o... A massa, pra... Construir... O... A gente 

chamava de fantoche. O fantoche, depois vestir, depois é... Interpretar as historinhas naquela 

caixa... Né?.. Naquela caixa mágica. Então, na verdade, a minha grande escola de arte foi na 

APAE. Eu digo assim: do ponto de vista sistemático. Não é?.. Por que eu entrava de manhã e 

saia de tarde. Tinha também aula de Educação Física, tinha a hora do lanche... Enfim... Era, 

era... A... Foi a escola sistemática. A... Um pouco antes e paralelo a isso as brincadeiras é... 

Com a minha avó. Não é? Eu... A... Atualmente, quando eu... Eu... É... Eu vejo Benjamim 

chegar aqui na minha casa, e mexer em tudo e desarrumar tudo, Né?.. E fazer... Quer dizer, 

desarrumado do ponto de vista do adulto. Mas, dá uma nova arrumação as coisas, e se 

encantar com um... Um... Um bonequinho. Se encantar com uma... Um... Um utensílio 

qualquer de decoração. Eu me lembro muito de mim, fazendo isso, com as coisas da minha 

avó. Não é? E... E... Ela... Ela estimulava. Ela... É... Criava um espaço. Dizia: “aqui você vai 
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é... Fazer Um... Um teatro. Aqui você vai viver essa poesia.” Ai... Com... É... Dizia... Eu não 

sabia ler Né? Nunca soube ler direito. É... Ela... Ela lia poesia pra mim, dava a entonação, e... 

Pra que eu repetisse. Não é?.. É... E eu sempre exagerava. Não é?.. Então... A... A escola 

sistemática foi a APAE. E a escola... É... Da vida foi a minha avó. Né? Deixava fazer muitas 

brincadeiras. Deixava eu mexer em tudo dela. Eu... Eu me vest... Eu... Eu achava lindo 

fantasias. Eu nunca tive. Meus pais nunca deixaram ter fantasia. Meu Pai! Nunca deixou ter 

fantasia. E aí, eu pudia inventar das coisas dela, fantasias pra mim. Né?.. Engraçado que tem 

uma história, que a única fantasia, ela mandou fazer pra mim. Era uma fantasia de cigano, eu 

acho. Eu... Não me lembro direito, mas eu acho que era. E que meu pai não deixou usar! Sabe 

de tão afetado. Tão... A... Feliz que eu fiquei com aquela... Com aquela fantasia. A... Então eu 

penso que foi... É... Foram essas brincadeiras... Né? Essa... Essa escola diferente. Né? Essa 

escola... Que é... Escola pra crianças excepcionais mesmo. Meus colegas é... Tinham... É... 

Eram dawm. Outros eram sequelados de paralisia cerebral. Não é? Enfim, eram pessoas... 

Eu... Eu... Eu entendia que tinha alguma diferença, mas eu não me sentia mal, E nem... E 

nem... E nem... É... Achava que tinha que ser diferente. Tinha que ser ali mesmo. Sabe?! Eu 

gostava... Daquela escola mais do que a... As outras escolas que eu passei antes. E mais do 

que no ginasial, no científico. Eu vim gostar de escola, quando eu fui fazer filosofia, porque 

aí... Eu... É... Foi novamente um espaço, em que eu me sentia respeitado, em que... É... As 

coisas que eu pensava, que eu escrevia, que eu dizia iam tendo sentido. E as coisas que eu 

escutava também das pessoas, dos professores, iam tendo sentido pra mim. Né? No ginasial e 

no científico, nada tinha sentido pra mim. Era muito... Foi muito ruim. Eu... Eu... Eu fui muito 

a... Eu rejeitei muito todos aqueles conhecimentos de... De... Mas também fui muito rejeitado 

também. Pelas... Pelos professores. Eu era sempre o último em tudo. O pior dos alunos, [...]. 

Ás vezes eu fico fantasiando. Que deveria ter uma escola... De... Que... De... Uma escola de... 

Do ginásio, do científico, de excepcionais, porque a universidade foi um lugar mais assim... 

Né? Foi o lugar mais excepcional. Né?.. É... É... Eu não me sentia. É... Como eu me senti no 

ginásio e no científico, completamente um ET. Não é?! É isso. 

 

Tem um aspecto importante da... É... Dessa escola, da escola de crianças excepcionais. Que é 

o fato da Diretora, Anita Pereira da Costa. Ela ser ligada a... Ao movimento é... Como é que 

chamava mesmo meu Deus? A Liga de Higiene Mental. Que foi uma espécie de movimento. 

É... Que teve como líder a... Ulisses Pernambucano. E eu me lembro que lá... Na sala dela, na 

sala da diretoria, tinha uma fotografia de Ulisses Pernambucano. Né? É... Que inclusive era 

primo da minha avó. Minha avó era prima dele. É... É... O livro de... Heloísa. Heloísa Ferraz. 
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É... Tem ou quando fala da liga de higiene mental, fala do nome de Anita, que foi a pessoa 

que me alfabetizou. Não é? É... E que era diretora dessa escola e que era minha vizinha. 

Vizinha dos meus pais. Né? E que eu ia com ela, todos os dias de manhã e voltava à tardinha 

da... Pra... Dessa escola, não é? Então isso eu acho que é uma coisa significativa. A... A... O... 

Assim, o meu problema. O problema que me levou pra essa escola. É que eu não aprendia a 

ler. Né? Depois mais tarde eu vim entender o que era. Que eu era dislexo. Né? E... E que isso 

me causava, o problema de não saber ler, como os meus irmãos liam. Né? Eu apanhava do 

meu pai. É. Porque eu não sabia ler. Né? Mas é engraçado. Eu sou... Eu tenho muita... É... Eu 

tenho até uma emoção. Acho. Acho bonito essa parte. Eu me lembro o cenário. Era. Era o 

terraço da casa que eu nasci inclusive nessa casa. É... E meu pai tomava a lição de noite. 

Tinha uma cartilha. E ele tomava a lição. E todos acertaram. Eu era o mais velho, mas eu era 

o último sempre a... A... A... A da a lição. E... É... Eu nunca conseguia da á lição das... Das 

palavras. Mas eu sempre... Eu... Ficava fascinado com o desenho e eu achava que tinha uma 

relação do desenho com a ilustração. Com... O que chamava ilustração. Com... Com o texto. E 

aí eu começava a inventar uma história pra ilustração. Cada história mais mirabolante, era, 

era... É...  Ao invés de eu ser premiado, porque eu achei uma solução pra o problema, eu 

apanhava. Né? Eu levava bolos. Aí tinha uma... Uma escova bem bonita da minha mãe, que 

ele dava. Não acertou, aí dava uma palmada no... De bolo. Um bolo na mão. Chamava bolo. 

Dava aquela palmada na mão pra cada erro. E o meu, era... Tudo era errado. Porque eu 

realmente, eu não sabia, e eu não entendia, aquilo era muito difícil pra mim. A... E... E... O 

desenho não. Eu me lembro também que nessa escola tinha uma coisa de fazer composição. 

Composição. É. É. Tinha uns cartazes. Não é?.. Enrolados assim. Elas desenrolavam. A 

professora. Me lembro o nome da professora. Marlene. Ela desenrolava aquele cartaz. Aí, ou 

era uma praia, ou era um... Uma paisagem. Ah!... Rural, ou de uma cidade. E você ia criando 

uma história praquilo sabe. Eu... Eu... Inventava histórias na oralidade muito. É... Muito cheia 

de detalhes. Sabe? Elas até às vezes riam. As professoras às vezes até riam da... Da... Do... 

Da... Das histórias que eu inventava. Mas eu não conseguia escrever absolutamente nada 

dessas histórias. É... É... Eu achava que juntando as letras, na minha cabeça assim... Eu via 

que era uma porção de letras juntas. Aí eu juntava e dava um espaço. Isso foi a minha segunda 

aprendizagem. Que eram letras juntas e depois um espaço, letras juntas e depois um espaço. 

Aí eu fui fazendo assim. Achando que estava próximo. Muito próximo. Né? E... E não era 

ainda. Então, a... Quando eu chegava da escola. Aí tomava banho, aí comia e ia de novo pra 

casa de Anita, que era minha vizinha. E ela continuava. Ela era extremamente severa. Não é? 

É... Eu continuava com aquelas lições, tentando... Tentando aprender a ler. E eu. A... Eu 
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passei a minha vida inteira achando que eu não sabia ler. Eu só... Eu só fui descobrir que sabia 

ler, na universidade. Mas aí tem a outra andança, que foi uma andança mesmo. É... Eu ia fazer 

testes. Então Mirian Didier, que trabalhou com a minha mãe. Eu me lembro Dier fez vários 

testes comigo. Foi Mirian inclusive que “bota esse menino pra arte”. Porque, é um... Eu acho 

que era, assim, é um remédio. Não é? A... É. Eu ia. Eu fui na escola Ulisses Pernambucano, 

que é hoje, ela era onde hoje é o conservatório Pernambucano de música. Era um... Um prédio 

bem antigo. Não é? Quando eu... Eu fui pesquisar a...  Dona Noêmia. Eu... Eu tinha na minha 

cabeça aquele lugar. Por que eu... Eu fui lá várias vezes fazer testes. Né? E... E foi lá que 

disseram: “não, encaminha pra arte.” Né? É... E... E... Em arte, eu, eu me dava muito bem. 

Na... Na... Na APAE. Né? É...  

 

Conheci a escolinha a... Levado pela minha mãe. Minha mãe era professora. E tinha 

formação. O que a gente chama hoje de Educação Continuada, né? Lá na escolinha. É 

conhecida da Noêmia. Na... Na Escola Ulisses Pernambucano, né? Como alguém que fez é...  

Interpretação dos meus testes. Né?  Quer dizer, isso eu só fui compreender mais tarde. A... 

Então eu, eu percebo, que... Tinha uma efervescência. Sabe. Aquela... Aquelas pessoas... Isso 

eu percebo hoje. Que aquelas pessoas estavam... Miriam Didier, Dona Noêmia. A... É... Anita. 

Não é? Eram pessoa... É... Eram profissionais de um campo, eu acho que de um campo novo. 

Não é?  E era mesmo. A gente quando vai estudar história, era um campo novo. Não é? E a... 

Talvez não. Eu acho que muito influenciada pelo pensamento de Ulisses Pernambucano. 

Porque não... Não... Não é?.. É... É significativo. Né? A... Aquela fotografia lá. E eu sabia 

quem era, né? Por conta da relação da minha avó com ele. Eu sabia quem ele era. É um... A 

[...] É... Isso eu acho que foi muito... Muito forte pra mim. Muito forte. Agora eu só vim 

aprender a importância de Dona Noêmia para a Arte Educação com Ana Mae. Eu não aprendi 

isso antes. Quando, eu vi aquela, aquela discussão das duas, aquela briga das duas. Quer dizer 

briga intelectual. É... De Dona Noêmia com Ana Mae, lá em Brasília. Em... Em... Em... Não 

me lembro o ano agora. Não lembro o ano. A... É... Eu, eu conhecia já Dona Noêmia. Eu 

sabia quem ela era. Eu sabia... É... Onde ela trabalhava. Eu sabia que ela ficava vindo é... É... 

De Recife. O... Do Rio pra Recife. Eu sabia disso. Eu achava uma história bonita. A história 

dela. É... Mas eu não sabia da importância dela pra Arte/Educação. Eu vim aprender a 

importância dela pra Arte educação com Ana Mae. Né? E... Em relação a... Porque foi muito 

ruim o ginásio e o científico, porque não tinha outra maneira, de ensinar pessoas como eu. 

Né? Eles tratavam todo mundo por igual. Né? É. E eu me lembro que meu pai dizia assim 

mesmo: “Todos têm que ser tratados por igual! ‟‟ Né? É... Eu acho que lá na... Na APAE eu 
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não era tratado igual como eu percebia que, por exemplo. Eu tinha uma amiga dawm, Maria 

Lúia, que ela me mordia, e eu mordia ela, mas a gente era muito amigo. Um dia a mãe dela 

deu uma surra nela no pátio da escola. Eu... E eu fiquei muito mal com isso. Sabe? Eu fiquei 

indignado. Eu não gostava de violência. Né?.. Eu percebo hoje, que eu não gostava de 

violência. Eu tinha medo de violência. E eu não... Eu ficava indignado. Era uma atitude de 

indignação. Eu não sabia que era atitude de indignação. Depois eu... Hoje é que eu percebo 

isso. Quer dizer mais tarde é que eu fui perceber isso. Né? É [...]. Então é... É difícil a gente ir 

lembrando dessa história de Maria Lúcia, ela e... A mãe dela tinha carro. Veja... Era uma... 

Era de uma família mais rica. Porque a minha família não tinha carro. Né? O meu avô tinha, 

mas o meu pai não tinha. Né? A minha avó também tinha, ela era casada, ela foi  casada da 

segunda vez com... Com um... Um... Um outro senhor que também tinha carro, mas o meu pai 

não tinha. Essa menina, a mãe dela, nesse dia entrou de carro. E elas entravam. O carro 

entrava no pátio da escola, não é? E elas desembarcavam. E ela  é... Eu não sei o que 

aconteceu, eu sei que a mãe teve uma crise de nervo, uma crise nervosa, e deu muito nela, e 

Anita correu e acudiu-a. Né? É... Eu achava Anita muito braba. Eu achava Anita, como se 

fosse os olhos de Deus. Porque eu aprendia, que a gente não podia fazer nada sem Deus ver ( 

risos). E eu achava Anita os olhos de Deus, porque ela identificava todas as minhas pequenas 

travessuras, minhas pequenas mentirinhas, minhas pequenas fantasias. É... Ela identificava 

tudo. É... Eu tinha muito medo dela, sabe. Eu gostava, mas eu não gostava. Não é? Eu gostava 

daquele lugar. Mais eu tenho muito medo dela. É... É... Talvez ela fosse assim como um... 

Uma madre superiora. Muito braba. Muito... Muito rígida. Né? E... Mas, naquele dia eu... Eu 

fiquei... Ela ficou do meu lado. Sabe? Na minha... Na minha... É... Na minha indignação de 

assistir aquela cena, sabe? E na minha angustia de assistir aquela cena, ela ficou do meu lado, 

porque ela foi e salvou a... Maria Lucia, Não é? É... Nesse dia eu não mordi Maria Lucia, e 

Maria Lucia me mordeu. Né? É... Aí eu acariciei ela. Ela babava. Eu tinha nojo da baba, sabe? 

Mas nesse dia, eu não tive mais nojo da baba. Eu acariciei. Eu fiquei junto dela. Porque me 

comoveu muito. Ela... Ela levar aquela surra. Talvez até assuste. Na minha... Na minha... 

Cabeça de criança. É... Era deselegante, uma criança apanhar em público. Depois quando eu 

assisti o filme, o homem elefante. Foi engraçado que no... No dia do homem elefante, eu 

assisti todo filme e eu não chorei. Eu assisti com Renilde. No... AIP. Tinha um cinema de arte 

chamado AIP. E quando terminou a sessão que eu tomei o carro, que eu comecei a dirigir. Eu 

comecei a chorar compulsivamente, porque a história... A história do homem elefan... O 

homem elefante na minha memória, ou melhor, eu tinha na minha memória Maria Lúcia, 

como, parecida como homem elefante. Né? E no filme eu vi que eu também era o homem 
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elefante. Né? Então eu... É... Eu chorei muito nesse dia. Me comoveu muito, muito, muito 

mesmo. Foi muito forte esse filme pra mim. Nunca mais eu... Eu vi o homem elefante. Mas eu 

tenho na minha... Na minha memória muito forte... O... O que representa... Sabe? É... Porque 

de certa maneira, quando minha mãe dizia assim  pra mim, não conte a ninguém que você 

estuda nessa escola. Minha mãe nunca foi... Tinha festas. As festas eram bonitas, Né? Minha 

mãe só foi uma vez a na festa de lá, e ela detestou. Eu... Eu vi claramente que ela detestou. E 

eu me mostrei muito. Eu queria que ela visse as coisas que eu sabia fazer. Sabe? Eu queria 

que ela visse que eu... Eu... Eu era feliz ali, que eu tinha meus amigos ali. Sabe? Eu me 

mostrei. Eu tenho... Eu tenho consciência claríssima, que eu me mostrei pra ela. Sabe? E ela 

saiu muito mal. Muito mal. Muito mal. Sabe? Eu... Acho que ela nunca... Pra ela foi muito 

mais difícil, não é? A... O fato de eu ir praquela escola. De terem que me colocar naquela 

escola. De terem que depender de alguém, que tinha esse conhecimento. Bom! Isso eu 

percebo hoje, né? Que tinha esse conhecimento, pra tratar de gente que... Que era diferente. É 

por isso que eu não gosto da ideia de deficiente, eu gos... Eu prefiro a ideia de gente diferente. 

Por que gente diferente todo mundo é. Ai é mais, é mais compreensível. Não é? E 

pedagogicamente é muito mais é... É muito mais forte, né? A ideia de gente diferente. Coisa 

que nós aprendemos a muito pouco tempo. Né? Na educação é... É recente. Eu acho que é 

recente a ideia de que somos diferentes, temos processos de aprendizagem diferente. Não é? 

É... Ha... Havia. Sem querer, mas havia. Na minha família uma... Um... A... Entre eu e meu 

irmão segundo. Né? Eu era o... O... O deficiente. Eu... Eu uso a palavra diferente, mas eu acho 

que era. Pra eles eu não era o deficiente, eu era o que nasceu quebrado. Não é? E... Ai, eu 

estudava nessa escola. É... Eles não pagavam essa escola. Ninguém pagava. Essa escola era 

gratuita. É... E o... E o meu irmão, o segundo, a... Ele... Ele estudava numa escola importante 

da época, chamada Instituto Ma Berti. Né? E... E eu ficava com muita inveja dele, porque ele 

ganhava medalha. Os meninos que se saiam bem ganhavam a medalha. Tipo medalha honra 

ao mérito. Não bem uma medalha em si, mas eu achava aquilo uma bijuteria linda. Né? E ele 

podia usar. Né? Por que se eu quisesse usar uma bijuteria da minha avó, meu pai não deixava. 

Né? E... E... Eu tentava usar, usava escondido. Mas meu pai não deixava. E aquela medalha 

era algo... Pra mim era uma bijuteria e que era permitido. Né? Por que eu fui aprendendo a 

criar alternativas pra... Pra ser o que eu era. Bom, isso também foi hoje! Mas eu penso que eu 

fui criando alternativas. Por exemplo. Eu...  Eu queria brincar de bonecas, mas os meus pais... 

Meu pai não deixava. Tinha uma dubiedade. Minha mãe comprava a boneca escondida. Sabe? 

Quando ele descobria. Ele matava as bonecas com ferro de arrancar dente. Né? Que ele era 

dentista. Ele quebrava a boneca todinha. Né? Aí, eu encontrei uma alternativa. Eu ia muito pra 
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missa com a minha avó. A minha avó. A minha... Não minha avó parte de pai, que era minha 

avó minha avo das fantasias. A minha avó parte de mãe, que era bem católica. E aí, eu 

comecei a me apaixonar pelos santos, porque os santos eram bonecos, que eu podia brincar, 

podia vestir. Tanto que eu herdei um... Um... Um Menino Jesus, que eu fazia a roupa dele. 

Né? Ele hoje mora na casa de Renilde, porque como lá que tinha os meus filhos, eu achei que 

lá deveria ficar o menino Jesus. Não é? Eu fazia, eu costurava a... A roupinha dele. Todo 

mundo costurava. Toda hora... Era um fascínio que eu tinha por isso. Né? Quer dizer. Era uma 

coisa de designer. Né? Por que eu tava cortando. Eu cortava, eu fazia, eu olhava, eu, eu 

olhava... A... A minha avó. A... A mãe da minha mãe. Ela fazia vestidos de noiva e vestidos 

de baile. Eu achava lindo aquela casa cheia de... De vestidos, de tecidos, de... De... De... 

Como é que chama? É... Revistas! De... De roupas. Eu olhava aquilo e eu tentava ver como é 

que eu ia fazer a o... O vestidinho do... Do Menino Jesus. Não é? Ele tinha coroa. Ele tinha 

um resplendor. Não é? Que eu perdi, de tanto que eu brincava com ele, eu perdi. Eu quebrei 

uma parte. Hoje ele existe, mas ele é colado. E eu. Depois, adulto eu comprei outro resplendor 

pra ele. Mas, a... O da... O da... Do que eu era criança, eu quebrei. De tanto que... Quer dizer. 

Eu perdi. De tanto que eu brincava com ele. Não é? Depois aí eu... Eu quis uma lapinha. Só 

que ganhei um presépio. Né? Que era também uma maneira é... De eu fazer aqueles cenários. 

Né? Eu gostava de cenários.  Quando começou a televisão aqui, eu prestava muito atenção aos 

cenários. Eu tentava reproduzir os cenários. Sabe? Escadas! Eu achava lindo escadas! Por que 

os cenários tinham muito escadas. Só pra efeitos cênicos, né? E... Aí eu tentava reproduzir. 

Então o... O... O presépio eu ganhei. O meu avô que era mais rico me deu. E eu montava ele. 

Sabe? Montava e desmontava. Eu não obedecia a... Ao Natal. Eu montava e desmontava na 

hora que eu queria, porque era uma grande brincadeira e como eu ia muito a missa, aí, eu 

descobrir que colocavam um... Um... Um espelho, pra fingir que era água. Eu achei lindo 

também essa ideia. Sabe? Aí eu ia na praia. Era... Era... Tudo era mais difícil nessa época. 

Tudo era mais distante. Mas sempre conseguia ir na praia, pra trazer areia de praia pra montar 

o... Era... Era... No... No bufê da casa da minha mãe. É... Ela... Ela dizia que tinha que colocar 

no papel. Colocar no papel madeira. Aí depois colocava areinha por cima, e ia montando. Eu 

montava e desmontava isso muitas vezes. Amava fazer isso. 

 

E nos livros, eu gostava de ver as imagens. Não é? É... A... A... A época que eu morei no Rio 

com a minha avó, também foi uma época muito rica. Assim de... É... De ouvir poesia dela. Ela 

ficava lendo alto poesia. Não é? Eu não entendia muito o texto. Mas eu gostava da sonalidade 

da leitura da poesia. Não é? E teve a minha grande ida ao teatro. Hum! Foi à coisa mais 
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fascinante pra mim! Ela alugou uma roupa. Era no inverno. No Rio, nessa época, fazia um 

friozinho. Aí ela alugou uma roupa, que era de veludo, com um meião. O meião ela comprou. 

E a gente foi assistir a uma ópera à tarde, no teatro municipal do Rio de Janeiro. No a... Era o 

Barbeiro de Sevilha. Foi a primeira ópera. Primeira grande, coisa assim, que... Que... Que me 

fascinou. Sabe? Pelo movimento, pela... Pela agilidade das coisas, pelos cenários suntuosos. 

O próprio... A própria suntuosidade do... Do entrar no teatro. Não é? Eu alisava o... O... ( 

Risos ). A poltrona. Eu alisava aquele veludo da poltrona. Sabe? Eu toquei o chão. Né? 

Alisava aquele chão de... De... De carpete. Sabe? Olhava pras paredes. Sabe? Aquela coisa 

de... É... Apagar a luz. E tudo se transformar. Né?  

 

Então, eu acho que foram essas coisas e não os estudos assim, como meu irmão que era 

primeiro lugar, que sabia fazer as contas, que sabia ler, que sabia escrever, que nada disso 

sabia. Mas... Mas... É... Esse outro mundo que era fascinante pra mim. Não é? Era o único 

meio... Eu acho que... Talvez... Não sei se... Um... Um certo autismo. Sabe? Porque eu entrava 

nesse mundo. Não é? Eu... Eu vivia muito no mundo. Não era... Não era... Era autismo 

doente, era autismo metafórico. Eu tô dizendo. Por que eu vivia muito nesse mundo. O mundo 

dos... O mundo dos meus irmãos era horroroso. Eu detestava. Né? O mundo dos adultos, eu 

também detestava. Assim, eu gostava talvez, no dia do aniversário, sabe? Nos dias de festa. 

Né? E... E... No dia do enterro também. Teve um enterro muito sério na... Na... Meu... É... De 

um tio meu. Que morreu jovem. É... Que ele morreu... A minha mãe dizia que ele morreu 

assassinado. Que eu descobri assim: eu acordei. Eu fazia xixi na cama. Que eu também era 

um menino muito problemático. Fazer xixi na Cama. Eu acordei numa madrugada todo 

molhado, e com o sons de é... De choro muito alto. Minha mãe tinha tido um filho, que era o 

quinto filho dela. Eu não tô falando o nome de nenhum deles, porque eu não quero falar o 

nome deles mesmo. É... Aí, eu não consegui identificar, Por que que ela chorava tão alto. Aí , 

quando o dia amanheceu, a... Ida, que foi babá dela. Era uma negra de apenas um olho. E que 

via muitas coisas. Especialmente de mim. Ela via coisas que nunca eu queria que mamãe 

tivesse visto. É... Ela entrou no quarto e ela disse. Aí é... É... Eu tomei banho, ou ela me deu 

banho. Eu comi alguma coisa, pra ir pra casa da minha avó, pra minha avó da fantasia. Sabe. 

Eu tava... Eu já fiquei gostando daquilo. Né? E... E também achei bonito o ritual do enterro. 

Foi o primeiro enterro que eu vi. Sabe? Aí tinha, é... A... Essa casa, tinha uma sala de jantar, e 

tinha uma sala de visita. Na sala de visita tava o caixão com velas. Eu achei bonito todo 

aquele ritual. Mas eu não quis nem chegar perto do caixão. Não fui pra perto. Né? É... E... E 

as pessoas chegavam, e falavam. Eu também gostei daquele... Daquele momento, assim, que 
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as pessoas chegavam e falavam. Sabe. E falavam comigo. Bom. Aí eu fui pra casa da minha 

avó. Aí na casa da minha avó, ela me... Ela deixa eu brincar com tudo que eu queria. E os 

meus irmãos foram completamente inadaptados, tristes, infelizes e eu felicíssimo, de ta lá. Eu 

me lembro que ela me deu um chale vermelho e um monte de bijuteria. Eu fiz manto pra mim, 

e fiquei desfilando. E... E... Eu tinha uma tia que era... Era sogra dela. Ou melhor. Desculpe. 

Era uma tia minha que na verdade era nora da minha avó. É. Aí essa tia dizia assim: “Tia 

Alice, esse menino vai ficar fifí. Por que a senhora deixa ele brincar com essas coisas? O tio 

dele morreu! Ele devia ta chorando. E a senhora deixa ele fica nessa... Nessa brincadeira. Isso 

é muito feio!” E ela falou: “Deixa ele, deixa ele.” E... Eu não sabia... Eu não entendia que 

tinha coisas muito erradas comigo. Né? Mas eu ficava   na minha brincadeira. Né? E... Ah... 

Eu não sei se eu voltei à noite pra casa nesse dia, ou se eu voltei depois de alguns dias. A 

verdade é que quando eu voltei. É... Eu não vi minha mãe. Desde da... Desde esse choro que 

eu ouvia do outro quarto, eu não vi mais minha mãe. Né? E no dia que eu voltei, eu também 

não vi logo. Quem... Quem recebeu a gente foi Ida. Né? Todos choraram. Todos os meus 

irmãos choraram. Menos eu. Ela me beliscou muito, e me disse: “Você não tem sentimento, 

menino? Chora, menino!” Né? Eu estava impressionado com... Tinha uma cortina separando 

as duas salas. E a cortina tinha um pombo. Que eu perguntei: “O que foi aquilo?” Ela disse: 

“Foi a vela que queimou.” Eu tava interessado nisso. Eu não tava interessado em... Em saber o 

que era a morte, como era a morte. Os meus irmãos perguntavam. Eu não queria saber disso. 

Sabe. È... Isso foi muito... Muito forte também. Por que ela me rejeitou muito nesse dia. Sabe. 

Eu senti que tinha alguma coisa errada comigo nesse dia. Porque eles choravam? E eu não 

chorava? Porque eles compreendiam, e eu não compreendia? Sabe? Tanto que depois a... Até 

hoje, a única pessoa que morreu, que eu chorei, foi Ida. Ninguém mais. O meu pai eu não 

chorei. A minha avó eu não chorei. Eu nu... É... A...  As minhas tias, que na verdade não eram 

tias, eram primas, que moravam comigo, que eram minhas amigas, também, eu também não 

chorei. A única pessoa que eu chorei foi com Ida. Único. E fui ao enterro também. Só não vou 

pro enterro. E no dela eu fui. Né? E como eu já era adulto. Eu... Eu... Tive as mesmas coisas 

de criança. Eu fazia terapia nessa época. Mas sabe de uma coisa, eu vou fazer as mesmas 

coisas de quando eu era criança. Eu vou... Aí, eu fui em uma loja de tortas, comprei um 

pedaço bem grande de torta e fiquei comendo e me lembrando do dia anterior que... Eu... Eu 

já tinha Gabriel. E no dia anterior antes de eu ir trabalhar. Eu passei lá na casa da minha mãe, 

e ela me falou assim. É... “Eu dei banho nele e deu comidinha pra ele. Ele agora tá 

dormindo.” Sabe? E... Eu me lembrava dessa fala dela. Foi a última fala dela comigo. E que 

me comovia, por que ela tinha cuidado de Gabriel, Não é? E... Bom... É isso. Foi com ela 
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também, que eu fui pela primeira vez na Paixão de Cristo. Ver o filme A paixão de Cristo, no 

cinema Edem. Que era um cinema de bairro. É... Que ficava na mesma... Na mesma... É... Na 

mesma estrada que eu nasci. Que chamava, Estrada de Belém. E até hoje chama Estrada de 

Belém. Né? Eu acho tão significativo isso, chamar Estrada de Belém. E a minha primeira 

experiência estética. Não consciente, é claro. Mas a minha primeira experiência estética. Que 

foi... Nesse... Nesse filme tinha uma cena lindíssima. Marcante. O meu filho chama Gabriel 

por conta dessa cena. Que era é... Quando Nossa Senhora. Não. Quando o Anjo Gabriel 

aparece a Nossa Senhora, pra dizer que ela vai ter Jesus, né? Aí o... Ele descia. Era um anjo 

lindo. Uma roupa linda. Que pra mim era uma fantasia aquilo. É uma... Uma roupa... Meio...  

Na minha fantasia. È uma roupa meio Grega. Meio um... Um saiote. Uma coisa assim. Eu não 

sei. Se era... Uma... Umas sandálias. Eu não sei como era o Anjo Gabriel. Eu não me lembro 

como é a imagem dele. Mas na minha cabeça. Era assim. Uma sandália entrançada, não é? È... 

E... E um... E uma roupa meio... Meio... Meio assim de Grego. Não é Grego. Meio de soldado 

Romano. Uma coisa assim. E aí ele descia naquele fecho de luz. Essa cena, eu nunca esqueci 

na minha vida. Essa cena foi quase que... Um orgasmo pra mim. Sabe? Eu quis ir várias 

vezes. Eu queria ir todo dia ver. Eu só contemplava aquela cena. Eu esperava É... Um... Um...  

Assim. É... Um... Um cansaço. Aí naquela. Quando eu vi que tava se aproximando. Eu ia me 

iluminando. E aquela cena era um orgasmo. Eu fui vários dias. Não sei quantos. Porque tudo 

de quantidade, eu no... Eu não me lembro. Sabe? Eu não sei se isso são memórias ou 

fantasias. Eu... Eu realmente não sei. Ou se são memórias fantasiadas. Né? Mas. È... Elas 

foram elaboradas em momentos de terapia. Né? Eu fui elaborando e reelaborando em 

momentos de terapia. Né? Eu gosto muito da minha história. Aí, eu também eu não sei, se eu 

gosto da história em que eu inventei pra minha história, ou se, essa é a minha história 

verdadeira. Eu não sei. Né [...]. Talvez é... Talvez por isso. Eu tenha gostado de poesia. 

Talvez por isso que quando eu conheci Fernando Pessoa, eu me apaixonei, por Fernando 

Pessoa. É por conta dessa... Dessa capacidade de... Que o poeta tem. Que eu acho que Dona 

Noêmia tem muito isso. Não é? Naquele vídeo quando ela diz assim: “O que eu escrevi não é 

um poema, são pensamentos poéticos.” Ela falava qualquer coisa assim. Né? Eu acho que é. 

Que é um pouco aquilo. Sabe. Eu não sei. Eu digo como ela. Eu não sei fazer poesia. Mas eu 

sei pensar. Eu acho que eu sei pensar poeticamente.  

 

Numa das terapias que eu fiz. Aí... É... Doutor Manoel, que é tímido inclusive, era tímido, já 

faleceu. De Pedrosa. Sebastião Pedrosa. Doutor Manuel disse pra mim que... É... Era uma... 

Era uma espécie... Ele não disse essa palavra. Eu é que uso essa palavra. Era uma espécie de 
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salvação pra mim. Essa... Essa criação poética. Né? Tanto que ele me fez chegar à Madre 

Escobar, que era muito amiga de... Muito amiga dele e da mulher dele. Que era uma 

psicóloga. Ele era psiquiatra. Ela é... O marido é... É... Ela tá viva, e foi muito ligada à 

escolinha de arte do Recife e tudo, e muito amiga da Madre Escobar. Eles... Eles me fizeram 

chegar até Madre Escobar. Sabe? Eu conheci Madre Escobar. Ela não se interessou muito por 

mim, não sabe? Eu também não... Não estabeleci uma... Uma relação com ela [...]. Eu quero 

parar agora! 
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A... Entre... A... A minha... A... A minha educação. Né? O meu processo de educação na 

escola de crianças excepcionais e a Universidade, houve a minha Idade Média, inclusive com 

direito a inquisição, porque o ginásio e o... No... No exame de admissão eu fiquei em último 

lugar. Né? È...  E... Eu... Eu detestava tudo aquilo. Eu detestava. Eu era tido pelos... É... Eu 

me sentia completamente alguém a... É... Diferente, Né? Completamente anormal dentro 

daquele... Daquele bando de gente. Sabe? Não. Não me agradava, e... E eu também não 

estabelecia... Poucos foram os laços que eu estabeleci. Com... É... No ginásio e no científico. 

No científico um pouquinho melhor. Um pouquinho mais... Um pouquinho menos inquisidor. 

Tá certo? Né? É... Então foi. Realmente foi, é... Foram as trevas pra mim. Foi terrível. 

Terrível mesmo. Né? Eu vivia... Sabe no... Você não viu o filme Priscila, né? O! Desculpe. 

Priscila não, Preciosa. Preciosa ela tem sonhos, sonhos muito bonitos. Completamente 

diferente da... Da vida dela. Não é? Eu... Eu me identifiquei muito, inclusive chorei muito 

no... No filme. Por que é... Era mais ou menos assim. Eu sonhava com... Eu vivia mais no 

mundo de sonho, do que mesmo na realidade. Aquela realidade que eu vivia na escola do 

ginásio e do científico era trágico? Principalmente do ginásio, o científico foi um 

pouquinhozinho melhor. Eu já estabeleci laços. Né? E as pessoas também estabeleceram laços 
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comigo. Né? É... E aí veio a... A... A Universidade, que a... A minha primeira vez. A primeira 

vez que eu percebi que eu sabia ler. Por que minha mãe sempre falava assim: “Você não sabe 

ler! Você não sabe ler!” E... E... De certa maneira, eu acho que eu me convenci disso. Né? Eu 

aceitava a minha ignorância. Sabe? Aceitava com muita tranquilidade a minha ignorância. A... 

E... Eu ficava pensando como é que... Que seria no futuro. Mas como era... Fantasiava muito 

as coisas. Né? Eu... É... Me evadia. 

 

Bom. Aí, É... No... No... No curso de filosofia, a primeira prova da professora Tereza 

Cisneiros, uma professora de Introdução o filosofar, uma ótima professora. E era um texto de 

Sartre, a... Um texto que falava da... De uma criança que... Que vê a ro... Uma rosa. E... E... 

E... E se questiona, e se encanta, é... Aquele momento do filosofar. Que você se encanta por... 

Por um... Um... Por um objeto de conhecimento, e... E quer conhecer, sabe? É... É... A... Que 

no... No... No mundo de Sófia. É... Ele coloca muito bem, Garder, né? Ele coloca muito bem 

isso. E... Era um texto muito bonito, um texto, que eu acho que era complexo pra época. Né? 

É... A turma. Era... Eram duas turmas. Por que foi na... Numa época. Por exemplo: Apenas 

dezesseis pessoas fizeram a... O vestibular de Filosofia. Mas, é... Eles abriam para segunda 

opção, tinha segunda opção, então muita gente que fez Psicologia e alguns outros cursos, mas 

principalmente Psicologia e, é... Pessoas que não passaram em Psicologia foram pra Filosofia, 

então, eram duas turmas de cinquenta pessoas. Era muita gente. E ela dava essa disciplina nas 

duas turmas. E aí veio a... A primeira prova foi esse texto. Pra você interpretar esse texto de 

Sartre. É... Então começou a... A... Quando veio o resultado. Aí ela fez toda uma análise. 

Como boa professora, fez todo uma análise, enfim. Aí começou a dar as notas, e dava as notas 

em publico. Né? É... E aí as notas eram todas horrorosas, dois e meio, três, não sei o que, só 

notas assim. Né? Aí a... Tiveram três grandes notas. Era uma nove, uma oito, e uma sete. E a 

nove era minha. Então ela disse a mim, eu nem...  Eu fiquei quieto. Por que a pessoa 

levantava pra ir receber sua prova. Eu nem. Nem levantei, porque, realmente, eu nunca tinha 

tirado uma nota tão boa na minha vida. Né? Bom! Mas para os excepcionais não tinha nota. 

Não tinha essa... Essa coisas. Você ia passando. Lá inclusive não tinha esse negócio de... É... 

É... Todos os dias na mesma turma. Né? Eu trocava, eu ía pra salas diferentes, Né? Quer 

dizer, elas me colocavam... Anita me colocava. Então, era muito interessante isso, que não era 

uma coisa rígida. Eu acho que eu aprendi a não rigidez lá. É. Né? Essa coisa flexível da pós-

modernidade, já tinha naquela época. Né? Era... Era um vírus que já estava no... No 

modernismo da educação daquela época. Né? Eu é... Eu tenho a impressão que ali era muito 

escola nova ainda, sabe? Era muito identificado a... As ideias da escola nova e as 
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interpretações de... De... Ulisses Pernambucano. Né? Sobre a... O sofrimento mental. É... 

Então é... Eu tomei consciência nesse dia. Eu voltei muito contente pra casa. Né? Eu ia no 

ônibus pensando: como é que eu vou dizer? E será que isso é tão importante assim. Né? 

Porque a minha mãe não dava a menos importância para o Curso de Filosofia. Ela nem era a 

favor que eu fizesse. O meu pai que, disse que eu podia fazer, e eu fui pesquisar qual era o 

melhor, e tudo. Aí disseram, não melhor é o da católica, e não sei o que. Bom! È... Eu fiz lá. 

A... E quando eu cheguei em casa, que eu contei, não teve nenhuma repercussão. Né? Não 

teve nada de ah! Tipo assim. Ah! Esse menino agora tá... Melhorou um pouquinho, qualquer 

coisa assim. Não é? Que... A gente hoje. Eu digo pras pessoas, eu digo pro meus... Pro meus 

estudantes. Quando. Ah! Que bom isso tá... Que você compreendeu assim. Que você escrevei 

isso. Eu digo. Não é? Mas eu não tive isso. Né? A professora até elogiou, né? E os próprios 

colegas. Né? Eu era um dos mais... Jovens da... Da turma. Né? E talvez o mais anormal 

também. Talvez não... Eu... Acho que eu tenho certeza disso. Mas anormal, né? É... Então 

alguns colegas elogiaram, né? E tudo. Mas eu não sabia porquê, sabe! Tanto que a próxima 

nota nem foi tão boa assim. Sabe? Porque na próxima nota ela fez é... É... Como tinha sido 

muito ruim, aí as professoras entraram em consenso e fizeram uma parte de... Da... Das 

provas é... Objetivas e outra parte subjetiva. Eu só respondia. Eu era tão pretensioso, na minha 

ignorância, que eu só respondia as partes subjetivas, por que as objetivas eu não conseguia. Aí 

eu deixava pra lá. Não respondia. Depois aí eu fui tomando gosto pela aquilo. Não respondas. 

Foi- me... É... É... Como é que eu diria Assim. Fui ficando metido, não é? E aí não respondia 

conscientemente. Por que eram muito bobas as perguntas objetivas. Né? E também teve outra 

coisa, que hoje eu tenho consciência. Na época eu não tinha consciência disso. Eu tenho muita 

dificuldade de escrever em... Em pedacinhos de papel. Assim é... É... Por exemplo, em linhas. 

Sabe? É pra mim é muito difícil. É, pensar e colocar nas linhas. Eu acho que hoje eu tô. Eu... 

Eu... Eu fui compreender isso, quando eu... Eu comecei a digitar. Né? Porque primeiro 

Clayton digitava a minha dissertação. Eu escrevia e ele digitava. Ah! Antes disso, eu fazia 

meus textos todos em... É... À mão, e alguém digitava pra mim. Renilde digitava. Né? Eu 

pagava pra pessoas digitarem e tudo. Então. Ah! É... É... No... Quando eu tava fazendo a 

dissertação, aí Clayton foi trabalhar em Limoeiro. Então não podia digitar. Por que eu 

passava. Eu criava durante o dia o texto. Ele a noite levava e no outro dia me devolvia, e eu 

corrigia. Era assim. Né? E eu tive que me sentar e aprender. Né? Aí eu... Eu não sabia como... 

É... Salvar os textos. Eu salvava e no outro dia eu tinha perdido, por que eu não sabia onde é 

que eu tinha salvo. Né? Então. Aí. Eu comecei compreender como era difícil pra mim colocar 

as coisas dentro de... É... O... É... Dentro de espaços. Né? Minha grande dificuldade de... Uma 
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letra muito feia que as minhas... Minhas professoras diziam. Né? Às vezes eu sabia desenhar, 

separar, se separasse e desenhasse ficava bonitinha, mas não era pensado. O pensado era 

muito feio. Como é até hoje. Né? Hoje eu já... Eu já... Criei um... Um... Uma escrita é... De 

um certo charme. Mas é. È assim pra disfarçar as palavras que eu não sei direito. Né? Eu... 

Passo... Por exemplo, não sei quando é V e F, aí eu faço uma coisa que fica híbrida, né?  

Tentando enganar as pessoas (risos), que forem ler. Né? Então é... Aí hoje, eu já sei, isso são 

estratégias. Né? Mas naquela época eu não sabia disso. Então era muito difícil pra mim 

quando tinha uma prova, que tinha que escrever dentro daquele pedacinho assim. Sabe? Que 

não era nem digitado na época. Aquilo era batido à máquina, né? Aí ficava aquelas 

linhazinhas, pra você escrever nas linhas. Muito difícil isso pra mim. Tanto que quando hoje 

eu oriento. É... Eu oriento monografia, PCC, aí as pessoas perguntam assim: “Quantas 

páginas?” Não! Não pensa nisso! Por que pensar nisso é burrice. Vai escrevendo, vá pensando 

, vá colocando. Né? É... Por que... É... Eu... Hoje eu... Analisando a... Aquela época, eu vejo o 

quanto era... Era pra mim difícil colocar dentro de... Dentro de um modelo. A... O... O que 

eu... Tava... O que eu tava criando. E na escola, na... Na APAE, não tinha isso, a criação era... 

Era muito livre. Né? Nesse sentido era bem Modernista. Sabe? Não tinha uma professora. Ah! 

Não! Tinha uma professora de artes. Ninita, que usava muito laquê no cabelo, que na época as 

mulheres usavam muito laquê no cabelo e eu achava muito bonita. Ah! E tinha sala de artes, 

tinha a... Era... Era um... Momento grande. Tipo assim de dez ao meio dia, depois tinha o 

almoço. E eu almoçava lá também. Né? É... Então... Era... Um... Um você tinha. A gente tinha 

papel, tinha tinta, Não é? Depois que eu, é... Conhecia o trabalho da escolinha, aí eu vi que. 

Como era parecido. Não é? Eu não sei a ligação dela com a escolinha. Né? Agora eu sei que 

D. Noêmia tinha um... Um... Uma profunda a... Amizade com Ulisses Pernambucano. E é 

uma amizade intelectual. E que participava é... Dessa... De certa maneira, participava das 

ideias da liga de higiene mental. Não é? Que era à base de lá. Eu ouvia é... Essa expressão, eu 

ouvi criança. Né? É... Em conversas das professoras e tudo, né? [...]. 

 

Bom. É... Então quando você... Você diz assim... É... É... Parece que tem um hiato. Você diz, 

mais ou menos assim, parece que tem um hiato entre o... É... O que chamava primário e a... 

A... A... O... O... O... A Universidade. E tem mesmo, porque o ginásio, principalmente o 

ginásio, foi terrível. E... E... E... Depois, o científico foi um pouquinho melhor. Né? Eu não 

entendia, não conseguia abstrair, os conhecimentos de matemática eram muito difíceis pra 

mim. Muito difíceis mesmo! Né? É... E... Na época tinha prova oral também, sabe? Que você 

tinha: eu tremia muito, eu tinha vergonha de... De mim mesmo, sabe? Eu... È... Era um peso 
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muito grande. Sabe? É... Saber que não sabia de nada. Né? Por que minha mãe dizia mesmo. 

Não é? E tinha... Tinha muito comparações com... Com meus outros irmãos, especialmente 

com o segundo. Né? Que era o que ganhava medalhas [...]. 

 

É... É... Quando, eu descobri, é... Que eu sabia ler. Por que, eu não... Eu não... É... Eu não 

estudei assim, pra... Praquela prova, no sentido assim, no sentido que se estudava na época, 

memorizando. Eu apenas lia o texto, eu apenas estudei os textos, que a... A professora tinha 

estudado com a gente. Né? Mas ela não tinha estudado esse texto com a gente. Né? É... Ela 

colocou um texto. Era um texto pra interpretação mesmo. Né? Pra uma interpretação é... É... 

Filosófica. Né? Uma interpretação crítica. E... E... Aí, eu tomei gosto pela aquilo. Aí eu senti 

que aquele espaço, de certa maneira, me lembrava o... O primeiro espaço, em que eu... Eu... 

Eu era considerado. Né? Com todas as... As reservas. Mas eu era considerado. Né? A... Então, 

eu fui, é... Gostando muito daquilo e tive a sorte, de ter, é... A... Tinha um... Um... Nós 

tínhamos monitores. A... Um dos monitores era Michel Zaidan. E o outro era António 

Montenegro. A outra era Zuleide... Zuleide Aureliano. Zuleide era da SUDENE, aposentou, e 

tudo. È... É... Não... Acho que ela não... Não... É... É... Deu continuidade assim a uma vida 

acadêmica. Né? E ela tava fazendo filosofia pela paixão que ela tinha pela... Pela literatura. 

Né? A... Então nós tínhamos esses monitores e Zuleide inventou um grupo de estudos, pra 

gente estudar, é meta... O sentido da metafísica em Guimarães Rosa. Nas primeiras histórias 

de Guimarães Rosa. Né? E eram muito bonito isso, era muito bom. Sabe. É... Nós líamos as... 

As histórias. Ela lia de uma forma muito apaixonante. Né? E... Conversávamos e fazíamos as 

relações e tudo. Né? É... É... Antônio Montenegro, ele... Ele estudava com a gente... A... 

História da Filosofia. E... E Michel, ele é... Até hoje, ele é bem educador assim, de respeitar o 

que as pessoas falam, e escrevem, e tudo. E eu me aconselhava muito. Sabe. Eu levava. As 

coisinhas que eu escrevo. Coisas muito simples, muito... Muito pouco sofisticadas. Pouco, 

talvez até muito pouco fundamentadas. Mas é... Eu levava e... E... Era... Era valorizado. 

Depois eu tive, também, nesse curso a... Uma professora norte-americana, chamada 

Sinconstlans Clark. Era uma freira norte-americana que dava... É... Filosofia da Natureza. Né? 

Que... Eu fiquei muito amigo dela. Era uma fantástica professora. Né? É... E... E boa filósofa. 

Desconfiava de tudo, questionava tudo. Eu me lembro de uma vez nós fomos ao cinema, e 

chovia muito. Aí ela dizia assim, é... Venha pra ba... Vem... É... Eu nunca tive guarda-chuva, 

só vim ter guarda-chuva, depois de adulto, depois de velho. Aí ela... Ela dizia: “venha pra 

debaixo do guarda-chuva”. A gente ia no São Luiz, ver um filme, que era um filme que tava 

muito... Eu não me lembro agora o nome do filme. Mas era um filme que se passava... Eu p... 
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Eu até vejo, depois o nome desse filme pra você saber, que eu acho isso importante. Era um 

filme que se passava num... Num hospital psiquiátrico. Né? E... É... A interpretação recorrente 

é... Era uma, e ela fez uma interpretação completamente diferente. Muito mais crítica. Né? 

Por que ela como norte-americana. Né? Como... Como filosofa mesmo. Ela tinha outra visão. 

Né? E eu fiquei encantado também com isso. E... E nesse episódio de a gente ir pro cinema, 

teve essa coisa engraçada. Aí chovia muito. Aí é... Ela falou: “Venha pra debaixo do guarda-

chuva. Você tá se molhando muito.” Aí... Eu disse: “não, mas eu tô tomando vitamina C”. Aí 

ela falou: e você acredita em vitamina C? (risos). Você acha que vitamina C, é... Vai 

resolver?” Né? E eu tomei aquele impacto assim. Por que, era... Pra mim era verdade. Né? 

Meu... Dava vitamina C, pra mim. Meu pai era dentista, recebia, é... Dos laboratórios, né? É... 

Remédios. E um dos remédios era vitamina C. E ele dava, dizia que era pra gente, ficar mais 

forte e não sei o que. E... A... Realmente, as coisas não são tão... Verdadeiras quanto a gente 

pensa. Né? Então foi... Alguém também, Constlans Clark foi alguém que me ajudou muito 

nesse sentido. De no cotidiano é... É... Ela colocava um cotidiano um em cheque, sabe. Ela... 

Ela questionava essas pequenas verdades do cotidiano. Né? Essa... Essas certezas. Hoje eu 

entendo assim. Né? Essas certezas do cotidiano. Né? Ela me ajudou muito nisso. E... E... É... 

Ela... Ela não via. Né? Eu me lembro. Eu não me lembro exatamente em que ano. Ela morava 

em Olinda. Em frente ali à prefeitura, tinha um... Era uma comunidade ecle... Eclesiástica. E... 

Eu tinha marcado com ela no sábado de manhã. E... Ela tinha me explicado que... A... Tinham 

pessoas que  sofriam de crises existenciais, que precisavam não de médico, não de psiquiatra. 

Eu fazia terapia. Com o Doutor Manuel Gomes de Andrade. É tio de Pedrosa ele. Era tio de 

Pedrosa. Ele faleceu. Aí é... Aí, ela disse que tinham pessoas que não tinham problemas de 

doença, não era uma doença.  Eram problemas existenciais. Eram crises existenciais. E que 

essas crises eram muito boas. Sabe. E que eu podia conversar com ela. Né? Aí... É... A gente 

toda semana tinha um dia. De... Como as pessoas se dispunham. Né? Como era realmente 

uma missionária. Né? Que ela trabalhava com os pobres. Mas eu também era um pobre. Né? 

E... É... Como ela se dispunha a ouvir minhas a... Minhas angústias, meus medos, minha vida. 

Minha vida mesmo. Sabe? Os a... Os pequenos acontecimentos, que pra mim eram grandes 

acontecimentos. Né? E eu me lembro nesse dia, que foi tão forte a nossa conversa. Sabe? Nós 

lemos um texto, que eu não me lembro de quem, mas que eu saí. De... Da casa dela em Olinda 

e eu comecei a chorar pelas ruas. Sabe? Descendo e subindo aquelas ladeiras e... E... E 

chorando. Sabe? De... De tão forte que foi... Que foi aquele dia. Né? Eu gostaria tanto de 

lembrar. É... É... Eu não tava só. Eu tinha... Eu tinha uma colega de turma, que era amiga 

minha. Antônia. E Antônia é... Depois eu encontrei... Depois de anos eu encontrei com 
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Antônia. Antônia que texto foi que a gente estudou naquele dia, que me provocou tanto? Né? 

E ela também não lembrava. Mas eu... Eu gostaria. Constlans voltou pros Estados Unidos, ela 

ficou doente aqui. Né? Ela conheceu o Gabriel, meu filho. Né? Quando eu morava aqui na 

frente é... Eu fiz um almoço pra ela. Pra ela conhecer Gabriel. Ela conheceu a minha família. 

Ela ia almoçar convidada. O meu pai fazia o almoço dia de domingo. Ele mesmo que fazia. 

E... Eu convidava. Né? Ela conheceu... Eu me lembro que é... Eu mostrei minhas fotografias. 

Veja que coisa! As minhas fotografias de infância. Que interesse! Que educadora! Né? Com 

interesse de... E... E... E a disponibilidade. Né? De conhecer, de ir na casa, sabe? A... É... E 

conversar sobre isso. Né? Ela disse assim: “Como é interessante que o seu pai ele, é... Ele 

carrega você. Nas fotografias ele carrega você com muito orgulho.” Não é? E ela aí começou 

a perceber também, que no Brasil as pessoas carregavam os filhos com muito orgulho, que era 

uma coisa diferente da cultura norte-americana. Né? È... Então, essa foi uma professora 

muito... Muito significativa. Né? E a gente ficou amigo mesmo, Né? Durante o tempo que ela 

morou no Brasil. É... Tive um outro professor, que era um padre também, da teologia da 

levitação, chamava-se Eduardo. Eu não me lembro do sobrenome. Era um padre estrangeiro 

também, e que... Ensinou pra gente, a relação opressor oprimido, sem dizer o nome de Marx, 

porque não podia naquela época, era plena ditadura militar, não se falava, a gente não estudou 

Marx. Né? Veja que  loucura! Num Curso de Filosofia, não se estudava Marx. Era proibido. 

Mas ele ensinou na... Na entrelinha. Na... Nas brechas possíveis. Ele ensinou o que era a 

relação opressor oprimido. Né? Então, esse também foi um professor muito... Muito 

importante. Ele deu apenas uma disciplina. Mais foi muito forte. A... Um outro professor 

também muito importante foi Manolo. Ele era um padre espanhol. E... Que recolhia crianças 

na rua. Ele tinha um espaço. E aí, ele... Ele falava coisa que na época parecia uma loucura. 

Mais era de uma lucidez, depois eu fui compreender a lucidez. É... Ele dizia, que as crian... As 

crianças que ele acolhia, era... Ele acolhia na hora que elas precisavam. Por que as crianças 

que ficam na rua, elas são livres. Ele é... Percebia que elas são livres. Elas não... Elas não se 

adaptam a essa... A essa vida, que é cheia de regras, cheias de imposições, que a escola tem. 

Né? Então, uma coisa muito interessante na época. Né? Que e... Eu aprendi com Manolo. Esse 

também foi embora logo. E... É... Uma coisa também muito bonita de um... É... Esse também 

era ex-padre, mas já era casado e... Ele foi meu professor de Estética. Né? Eu amei. Amei a... 

A Disciplina Estética. É... Por exemplo a... O Cristo de Salvador dali, eu aprendi com ele. Né? 

Que na época foi muito forte pra mim aquela imagem. Né? Fora os  filmes de Bonoeu, os 

filmes de Feline, que a gente não via na... Na universidade, mas é... Ele... Ele receitava pra 

gente, ele transcrevia, pra que as pessoas assistissem. Claro que não era obrigado. E eu 
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comecei a ver. Né? Comecei a ver esses filmes, e... E se discutia. Os professores tinham 

tempo de discutir com os seus estudantes. Né? E os estudantes se dispunham a discutir. Claro! 

Eu acho que não eram todos. Né? Mas... Mas comigo era, porque era muito interessante pra 

mim, isso. E eu não via como uma coisa assim: eu estou formando uma postura intelectual. 

E... Eu... Eu não pensava nada disso não. Era pelo simples prazer, era pelo simples ser 

escutado. Né? Era por ter voz, sabe? É... Era só por isso. Não era por outra coisa. E eu me 

lembro que nos trabalhos, o... É... Nos textos de prova e tudo, eu colocava essas coisas, sabe? 

Eu me lembro que, eu tive um professor que... Um... Um português. Professor, eu não me 

lembro qual era a disciplina, que eu peguei, fiz todo com base em Clarice Lispector, citando 

Clarice Lispector, eu tava é... Eu tava lendo é... Lendo e relendo. A... O... Uma aprendizagem 

o livro dos prazeres. Né? Que foi um livro também muito significativo pra mim. O! Pra mim, 

e nesse momento. Eu aprendi Fernando Pessoa, eu aprendi a... Aprendi... Quando eu digo 

aprendi, é assim, me tornar aprendiz dele. Né? Fernando Pessoa, Clarice Lispector, Guimarães 

Rosa. Né? E é interessante, porque quando eu dizia pra Zuleide que eu gostava dos textos de... 

De Clarice Lispector. Eu acho que Zuleide não considerava Clarice Lispector tão importante 

como o... Como o Guimarães Rosa. Né? No grupo de estudo metafísica em Guimarães Rosa a 

gente não falava de outro... De outros autores. Né? Mas eu colocava na ingenuidade, eu 

colocava a paixão de tá a... De tá conhecendo Clarice Lispector. A paixão de... De... De... É... 

Uma história que não acontecia no plano real, mas acontecia no plano da realidade profunda. 

Era... Era na realidade do ser. Né? Porque uma aprendizagem o livro dos prazeres é... É... Eu 

nunca mais nem li.Quando Clarisa fez quinze anos, eu dei pra ela de presente. Porque é... É... 

Pra mim é uma preciosidade. Eu sempre... Quando algum... Algum estu... Algum estudante 

chega pra mim falando de... Ontem mesmo uma chegou e disse, que tá falando uma história 

de amor, que ela tá vivendo. Né? Que ela tá vivendo, que ela vivia um relacionamento, se 

apaixonou por outro. Aí, no  que é, que eu podia ajudar. Eu disse leia Clarisse Lispector. Leia 

Uma Aprendizagem o Livro dos Prazeres. Né? Eu não posso ajudar nisso. De jeito nenhum. 

Quem ajuda as pessoas confunde a aula de Introdução a Filosofia com aula de... De... Com 

terapia. Né? A... Não sei. Talvez pelo fato de... Que o... Os... Os textos... Os textos... 

Filosóficos, né? Os textos... Eu uso muito mais Marilena Chauí. Eu acho que provoca uma... 

A... Provoca uma crise. Né? Nos... Nos saberes prontos. E... E... Aí, as pessoas ficam muito... 

É... Fazem essa relação. Né? Eu sempre digo até, não é nada disso, não tem isso, eu nem 

tenho preparo pra isso. Num... Num... Não vamo... Não vamos por esse caminho. Bom, é... E 

meu professor  de estética chamava-se Roberto Figurama. Ele... Além disso, né? Além de 

transcrever a... Feline o Bonoeu. Ele é... É... É... A gente ia pra uma... Umas aulas com slides. 
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Né? Era lá... Aí saiamos do... Do prédio da filosofia. Né? E íamos pra o  prédio da... Do 

jornalismo. Era no jornalismo que... Que tinha esse aparelho mágico da  época, que era a... 

A... O slide. Né? Então, eu conheci muitos, muitos artistas. Né? No... Assim, conheci. Eu tô 

dizendo ,conheci sistematicamente, vamos  dizer. Artistas a... Através desse professor. E um... 

Um... Uma coisa que eu me recordo, que é muito bonito, que um dia, numa discussão, 

perguntaram... Não discussão na sala de aula. Perguntaram pra ele, se a homossexualidade era 

uma doença.  Uma doença perigosa. Sei lá! Qualquer coisa assim. E ele falou: Em absoluto. 

Aí, disseram assim: E a igreja condena? Ele disse: A igreja não pode condenar, porque... O... 

Veja que argumento interessante. É... Ele disse que... Se existe na natureza, se tem animais na 

natureza que são é porque,é divino. Não é bonito essa... Essa... Interpretação? Né? Então eu 

me lembro muito dessa... Dessa aula. E do jeito. Ele era... Era gaucho. E do jeito dele, e da... 

E da sensibilidade. Né? Ah... Ele falava de experiência estética. É, e quando as pessoas, os 

arte-educadores, habilitados, é... Dizem que eu não... Que eu não sou habilitado, e eu não sou 

mesmo, nem quero ser, e nem pretendo ser. Né? Eu... Eu... Apren... Aprendi experiência 

estética, aprendi como aprendiz, experiência estética, em filosofia. Né? 

 

Então, é... A emoção de ver aqueles filmes, os filmes complexos. Ah! É... Bergman. Né? Eu 

me lembro Gritos e Sussurros. Né? Que eu já tinha... É... Eu já tinha saído da uni... Da 

universidade. Mais eu tomei gosto pela aquilo. Eu entendi que era importante conhecer 

determinados... Determinados... É... Diretores de cinema. Porque falavam... De outras... Já 

tinham outras vozes. Traziam outras... Outras formas de pensar. Né? Que colocavam em 

cheque a... A... A... O censo comum. Isso eu já tinha aprendido lá. O censo comum. Aí, me 

lembro que... Quando eu conheci... Quando eu vi gritos, eu vi no Rio de Janeiro a primeira 

vez. Gritos e Sussurros. Eu me apaixonei, que filme complexo. Aí, comecei a ver outros. 

Morangos Silvestres, e... Não me lembro dos nomes agora. Dos títulos agora. Né? É... Mais 

esse gosto. Né? Esse gosto estético, essa é... Essa minha necessidade. Né? De se alimentar 

desses outros textos, sabe? E encontrar reso. Isso também é uma coisa importante. Mas que 

tem que ficar bem claro,é de encontrar ressonância nesses textos da minha própria  vida, da 

vida dos seres humanos. Né? Isso... Isso é uma coisa muito importante. E na minha vida 

privada, na minha vida é... A... É... É... Esse... O... A minha experiência com... Na... Na... Na 

escola de crianças excepcionais e a minha... A minha experiência de estudar filosofia. Né? Me 

levou também a ter atitudes diferentes com... Com as pessoas. Né? Aquela indignação que eu 

contei pra você é... De Maria Lúcia apanhando da mãe. Né? Tinha na minha família uma 

pessoa é... É... Ela era irmã, ela era prima da minha mãe, e irmã de criação da minha mãe, e 
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que era tida como uma pessoa louca. Mas ela não era louca. Depois de adulto eu compreendi, 

eu analisei claramente. Ela foi alguém que perdeu os pais muito cedo. Né? Ela era... A doença 

dela não era propriamente uma doença, mas era uma... É... Era uma dor de amor, ela não foi 

amada, ela foi é... A... A minha mãe passou a vida inteira excluindo ela. E ela tendo que 

depender da minha mãe, do meu pai, da minha família. Eu acolhi é... Essa pessoa, eu... Eu 

acho que eu tratei como se fosse uma filha. Porque eu me identificava com ela. Por exemplo, 

na roda gigante, na primeira vez na minha vida, eu fui com ela, e fui escondido, porque minha 

mãe não deixava. Né? E era uma emoção, era uma aprendizagem, aquilo, era um desafiar. 

Né? É... É... De... Tinha essa prima. Mamãe tinha duas irmãs de criação: uma que era, que foi 

essa, que era considerada louca. Né? Que quando ela morreu, eu tava no Cariri. Mas Cleyton 

foi. Pra todas as coisas, me representando. E coisas que eu não faço por que eu... Eu... Depois 

que morre eu não faço mais nada. Não é? É... Mas eu escrevi um texto pra ela, sabe. E fiz uma 

missa do... Do... É... Que Cleyton fez um... Um santinho... Aqueles santinhos. Com o texto 

que eu fiz pra ela. Porque também foi muito importante pra mim. Né? Essas pessoas da 

minha... Da minha própria família, que eram escolhidas também. Né? Ela era muito 

maltratada. Ela era condenada o tempo inteiro [...]. Aí, o sentido do trágico humano, que eu 

estudei em filosofia, eu vi lá. Sabe? Eu tinha ali minha matéria prima. É... Então, ela chamava 

Tânia, e... E tinha uma outra  também é... E... É... Chamava Aglaícia. O... O... O... O apelido 

dela era Cecinha. Essa... Ela era professora, e ficou cega. Né? E eu levava pra... Pra o médico, 

todo mês, eu levava ela pro médico. Né? Que não era uma coisa que por exemplo, os meus 

irmãos fizessem. Né? Era um... Era um... Uma coisa, era uma tarefa minha, que eu fazia é... 

É... Com humor. Sabe. Eu... Eu fazia entrevista com ela, sabe. É... Ela gostava de... De ver as 

novelas. E o que ela não... Não... Não a via, ou melhor, que ela não via, por que, ela já estava 

cega. Aí, eu contava. Mas eu contava alterando, sabe. Eu contava inventando. Aí, ela falava: 

“Não foi assim!” Sabe? Mas havia uma... Uma alegria. Uma brincadeira, sabe. Nessa... Nessa 

coisa de eu inventar coisa que não tinha de verdade. Sabe? Aí mamãe dava o dinheiro do taxi 

pra eu levá-la e pra eu trazê-la. Sabe? E a gente. Eu inventava história no caminho, história na 

volta, sabe? A... É... Eu dava banho nela, eu cortava o cabelo dela, que ela foi ficando cada 

vez pior. Né? Quer dizer, essas... Essas... É... Essas coisas que parecem assim... Num... Não 

ter sentido pra maioria das pessoas, foram tendo muito sentido pra mim. Né? Muito sentido 

pra mim, que eu aprendi lá, na escola de excepcionais. Né? Eu aprendi a tocar nas pessoas 

sem ter medo. Né? A ter nojo da baba, mas a pegar na baba. Né? É... Porque era de gente. Né? 

Isso, eu não sábia, isso eu tô dizendo hoje. Eu não sábia isso. Mas... Mas não tinha medo. 

Né?.. É... É... Sentia a necessidade. Sentia que era necessário. Né? Então, a... A... É... Essas 
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histórias, também, da minha família. Me ajudaram, me ajudaram muito. A...  A ir construindo 

essa minha... Essa minha[...]. Essa minha história diferente. Né? Diferente da dos meus 

irmãos[...]. 

 

Retomando. Né? [...] Engraçado como da um... Da um... Um... Um certo branto. Né? Por que 

a gente vai falando, vai falando, aí, tem um auge de... De emoção. De... De recordar. Né? 

Desse... Que é um recordar reelaborativo. Né? E... E... E é muito... A... É muito... É... É 

muito... É[...]. É muito forte. Não é dolorido. Não é uma dor. Não é dor. É... É... É... É 

recorde. É complexo. Né? Juntar essas partes. A gente fica com... Essas histórias bem 

arrumadinhas, mas refazer é muito psicanalítico. (Risos). Bom! Aí. É... Na experiência[...]. 

Em ser Arte-educador. Né? Paralelo. Paralelo a essa educação mais sistemática. Né? Eu me 

lembro que... É... Eu entrei num grupo de teatro. E só ensaiei. Eu nunca fui pra o palco. Mais 

aí, através desse grupo, e através de Renilde, eu conheci Celida, Celida Samito. Que é casada 

com... Com Samito. Né? E ela tem... Ela é bailarina. E... Ela era ligada à casa de Shelwbim. 

Que era um alemão um... Um... Um alemão que morou no Brasil, acho que ele morava na 

Bahia. É... É... Geleptic. Se eu não me engane, era esse nome. E... Ela a... Aprendeu uma... 

A... Um trabalho de dança, que chamava-se dança espontânea, que na verdade era o que os 

alemães, ele era alemão. Os alemães... É assim, tá certo? Chamam de dança expressionista. 

Né? E que era mui... Muito bom esse trabalho. Então a... Eu ia pra aula. Me  lembro de tardes. 

Eu já trabalhava nessa época. Era nos meus dias de folga, antigamente tinha dia... O 

professore tinha dia de folga. Né? Aí eu me lembro que eu ia. Ela mora na... Em Olinda, 

naquela rua que fica em frente ao Mosteiro de São Bento. Então a... Ás vezes a... A... A... O 

horário que eu ia, coincidia com os toques de seis horas, os toques dos sinos, e as músicas que 

nós trabalhávamos na... Na dança a... Sendo acrescidas daqueles toques. Né? A... Que eram 

também experiências estéticas. Como é importante a gente ter esse momento de... Que... Que 

hoje as pessoas chamam de nutrição da experiência estética. Que... De alimento da 

experiência estética. Não sei o que. Né? Com... Como é importante essa vivência, que não era 

uma vivência pra se tornar artista, mas era uma vivência, como aquilo que a D. Nôemia fala, 

ela não é poeta, mas ela pensa com poesia. Né? Sente com poesia. Pensa sente essa... Essa... 

Coisa... Juntinha assim. Essa coisa é... Articulada. Né? Deixa passar essa ambulância [...]. É... 

Então, eu me lembro muito dessas... Dessas tardes e dessas aulas. E... Tem uma coisa que tem 

a ver, com a minha visão modernista. Né?  De arte. Que era o seguinte. Ela... Ela dava um... 

A... A gente é... Escutava o trecho de uma música, é... E trabalhávamos esse trecho com a 

mão. Né? Vendo o movimento da música. E depois nós íamos fazer diálogos. Por exemplo: 
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Duas pessoas, iam fazer diálogos, um é... Começava, o outro respondia. Como... Oralmente. 

Né? E eu achava aquilo muito chato, porque eu achava que aquilo era muito um exercício. 

Sabe. É um exercício que não... Que... Que o artista não precisava de fazer. Que quem gostava 

de arte, quem estava tento experiência estética, não precisava de fazer, porque nascia. Só que 

não era assim (risos). Depois é que eu vim compreender. Ainda bem que eu vim compreender 

tudo isso. Né? A... É... Era... Era um ranço. Né? Era um ranço modernista. Né? Que é... Eu 

tive. Não... Não sistemático, quer dizer, eu não tive como professor, eu tive como aluno. Na 

escola da APAE. É... As... Às vezes que eu fui pra escolinha. Né? É... E... E... A própria... O 

próprio senso comum. Né? Em que eu fui formado é... Dizia mais ou menos isso. Né? Então, 

foi muito bom pra mim. Celida É... É uma professora, muito... Disciplinada. Muito 

disciplinada. Então era ótimo aquele é... É... Aqueles exercícios. Eu... Eu... Eu... Eu passei a 

me disciplinar. Eu passei a... A... A ter contato com música de muito boa qualidade. Né? De 

música, inclusive, que não era tão... A... Tão acessível a... A... Assim. A não chegava tão 

acessível pra todo mundo. Por exemplo: Ela trabalhava muito Mercedes Soza. Né? Ela 

trabalhava com... Músicas clássicas e músicas populares muito refinadas, muito... Deli... 

Refinadas não. Muito delicadas. Então, eram dias, às vezes eu era aluno de manhã, às vezes 

eu era aluno à tarde. Foram dias maravilhosos ali. Eu me lembro que quem fazia, quem era 

desse... A... Uma pessoa até que já... Duas pessoas que já faleceram. Um era... A... É... Que eu 

encontrei em São Paulo, fazendo mestrado em... Em teatro. Eu não me lembro o nome dela. 

Mas era uma atriz daqui, era uma moça que fez... Morava em Olinda. Era uma figura assim 

bem... Exuberante. É... Ela era engenheira da Chesf, e fazia teatro. Né? E... É... Não me 

lembro o nome dela agora. E... Perna Longa, que foi um ator do vivencial. Né? E que era 

muito amigo meu e de Renilde, frequentava a casa da gente. Né? A gente... Quando ele não 

tinha... Comida, ele ia lá pra casa, quando não tinha onde dormir, dormia lá em casa e tudo. E 

eu me lembro que... Que Perna Longa era dessa turma. Ele fazia também... Fazia 

gratuitamente. Célida dava de presente pra ele. Ela nunca disse. Né? Quem me contou foi ele. 

É... Então, é... Entrar na casa de Célida já era entrar num espaço... Num... É... Diferente. Né? 

Era um daqueles casarões antigos de Olinda. Né? É... Super, simples. Né? Mas, com samipe 

nas paredes. Né? E... Com samipes  nas paredes e... Lá em cima aquele... Aquela sala de 

espelhos. No que ela dava aula. Então, muito... Muito importante pra mim. Como... Com... 

Como exercício é... A... Prático, mas com uma teoria que não era anotada, que não era... 

Não... Não tinha texto, mas era dita. Uma teoria que era explicada. Né? Que foi sendo... Foi 

aí, que eu acho, que eu entendi que a gente tinha um caderno interior. Né? Que a gente vai 

anotando, as coisas. Depois, quando eu fui estudar teatro no Rio. Aí, através de Gaiarça, eu 
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conheci a teoria de Raichi. E aí, eu fiz a relação é... Muito interessante, que diz. Raichi, diz 

mais ou menos assim: Que no corpo está registrada toda a nossa história pessoal, toda nossa 

história coletiva, toda nossa história genética. É mais ou menos isso, Não é? E... Eu... É... Eu 

tenho a impressão que Célida dava isso, não sei se baseada em Raichi, não sei em quem. Mas 

ela dava isso. Né? Porque foi em Célida que eu aprendi a... Que eu tinha um caderno dentro 

de mim. Em que eu ia anotando as minhas experiências, em que eu... Em que eu ia é... 

Colocando essas revelações. Né? Aí, hoje quando... Quando eu vejo HERCULANO falando, 

escrevendo sobre a importância da... Inventividade, né? Não é assim. Não é essa palavra que 

ele usa. Como eu... Eu me identifico com essa palavra? Muito mais do que a criatividade, mas 

com a... A... A ideia de inventividade. A profundidade do que é inventividade. Porque eu 

penso que essas... Essa conexões, esse momentos, que eu fui vivendo é... Ele é... É... Eles 

estão articulados por esse fio, da inventividade. Bom! Esse curso que eu fiz no Rio, aí já é... 

Eu já tinha dez anos de trabalho. E aí... É... Eu morava aqui de fronte até. É... Não! Eu não 

morava aqui de fronte! Eu morava, mas é... Quando eu fui pro Rio, eu já tava morando lá nas 

Graças. Foi em 86. Aí, eu fui e... Eu... Num... Num queria fa... Num... Minha ideia era tirar 

seis meses de licença prêmio e me dedicar a fazer algo que me desse prazer. Né? É... Naquele 

momento eu não precisava tanto lutar pela sobrevivência. Né? Então, eu pude ter. É bom, Né? 

A gente ter esses momentos. A... Eu pude ter esse luxo. Né? De ir fazer um curso, que não era 

um curso acadêmico, era um curso livre. Né? E... A... É... Era um curso que... A... Que eu 

coordenava. A par... Era um curso de teatro. E quem coordenava a parte de teatro, era a... 

Carlos... Não me lembro o sobrenome dele. A... A memória falha também... Nesses... Nesses 

pequenos detalhes. A... Ele tinha sido da escolinha de arte do Brasil. Ele tinha se formado 

pela... Pela escolinha de arte do Brasil. Né? E... Fazia parte do curso, uma... Uma pessoa que é 

muito conhecida no Rio de Janeiro, Chama-se Maria Helena Basaí, que trabalha com o corpo. 

Né? Aí, tinha é... Ela dava a consciência corporal cênica e a consciência corporal. Né? Ela é... 

Naquela época... Dizem que o povo da... Que trabalhava com o corpo, Não é?.. A... Assim, 

colocava alguns pontos teóricos, mas nada que você tivesse que Ler, porque não era um curso 

acadêmico. Era um curso... Era um curso livre. Não é? É... Mas ela quem me falou, a... Que 

era importante. Eu já conhecia Gaiarça, já conhecia, porque Renilde sempre se interessou por 

psicologia. Né? Ela até fez e não terminou. A... Então a... Eu... É... Ela me falou de alguns... 

Por exemplo: A estátua e a bailarina, né? Eu li nessa época. Mas eu li assim, por que eu 

conversei com Maria Helena. Ah! Que tal você ler esse livro! Eu li, e achei muito 

interessante. Então, fui a... Construindo essa outra parte. 
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E aí, aconteceu um episódio muito significativo na minha vida, nesse período, em 86. Foi o 

ano que eu conheci Ana Mae Barbosa. Uma... A... Carlos a... A... Ele... A mulher dele 

também fazia o curso. Né? E também, tinha um filho na escolinha de arte do Brasil. E, aí, 

tinha um encontro em Lorena, no interior de São Paulo. Né? Numa... É... Numa faculdade. 

Uma faculdade privada. Num... Num... Num lembro direito. Mas era uma faculdade. E aí, eles 

me chamaram pra gente ir. Aí, eu me escrevi e nós fomos juntos pra esse encontro. E, aí, no 

domingo, era palestra de Ana Mae. Aí, nesse... Nessa... Aí, nós fomos pra esse encontro em 

Lorena. Aí, no domingo, a... Nós ficamos no hotel. No do... Foi muito bom. Cmeçou na sexta. 

No sábado e no domingo era a grande palestra de Ana Mae. E... A... De manhã, nós 

estávamos tomando café, e um casal muito elegante, tomava café numa mesa próxima, e 

olhava pra gente. A gente deu bom dia, e se comunicava. Né? Um casal muito simpático. É... 

Que eu não perguntei o nome. Nós não perguntamos os nomes. E fomos pra grande palestra. 

E era Ana Mae. Ana Mae e João Alexandre. Eles foram de carro. Né? E... Ana Mae, 

elegantíssima. Né? A... E deu uma palestra linda, linda, linda, linda, linda, linda... Ah! Eu 

lembro que eu fiquei... Eu me arrepiava. Sabe? Eu fiquei tão emocionado. Ela falou de uma 

professora, professora Maria, que deu aulas, num campo de concentração. Aulas de arte, num 

campo de concentração. E que se sabe dessa história da professora Maria é... Através de uma 

aluna dela, que foi a única que se salvou do...  Da matança, Né? Do holocausto. Ah! Então, eu 

lembro muito. E depois, Né? Era uma... Era uma univer... Era um espaço... Acho... Numa 

universidade ou numa faculdade. Não me lembro. Acho que de freiras. Era um lugar muito 

bonito, com jardins, com auditório. Conheci Mirian Celeste também nessa... Nessa... No 

sábado. A palestra sobre o movimento associativo. Foi com... Com Mirian. Mirian era... Era 

presidente da AESP. É... E aí nós estávamos preparando um trabalho. Porque tinha oficinas. 

Então, nós estávamos preparando um trabalho, e Ana Mae estava passeando, como sempre, 

pesquisando, vendo as pessoas, conversando. Aí, ela começou... Quando me viu. “Mas você 

na é do Rio. Você é Nordestino, não é?” E eu disse: “Sou sim” (risos). É... Que eu tava com 

um grupo, que era todo do Rio. Né? Aí, é... Nós conversamos e tudo. Isso em 96. Em 

noventa... Aliás, desculpe! 96 não, 86. Final de 86. A... Em 88, quando ela veio praquele 

encontro aqui. Aí... É... Nós... É... Ela me reconheceu. Não é? É... A... Eu acho que ela não 

lembra assim, exatamente de que lugar. Mas ela me reconheceu. Aí, eu contextualizei, e tudo. 

Ela até pediu, pra que eu ficasse é... Passando os slides pra ela. Eu falei, não, eu não tenho 

competência pra isso. De jeito nenhum, eu não sei usar isso. Né? Eu achei que ela ficou um 

pouco desiludida (risos). Mas, é... Nós participamos. Eu... Eu... Eu participei. Solange era a 

grande coordenadora desse encontro. Solange estava... Era assessora da professora Edila no... 
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No... No município. Né? Nós éramos do departamento de cultura. Eu, Rejane Coutinho, 

Patrícia Barreto, Zélido Parssavante. Fredilau ainda não era de lá. É... Era a primeira leva. Ida 

Corós. Que hoje tá na ilha de Fernando de Noronha. Nós éramos, e... Eu acho que a gente já 

era da... Da... Não. Não éramos ainda da especialização. A especialização foi em 89, Né? Mas 

nós estávamos nos encaminhando pra isso. A... Então, eu... Eu vi, a... Aquela confusão toda. 

A... Aquela... Aquela inaceitação. Né? O que Rejane escreve lá naquele texto, que eu... Eu 

fico até pensando, Né?  Um texto, que deveria ser republicado. É... A... Nacionalmente. Pras 

pessoas entenderem, Né? Porque Ana Mae comenta, lá no... Na imagem no ensino da arte, 

mas Rejane faz o...  É... É... A contextualização pernambucana. Né? Daquele momento. Foi 

muito perspicaz a... A... A... A inteligência de Rejane ali, Né? Naque... A... Aquele 

momento... Aí veio... Bom! Aí, tem... Um... Um... Um lapso aí. Eu não me lembro a... 86... 

Não 89[...]. Eu não me lembro [...]. A... Bom! O primeiro congresso da FAEB foi em 87, né? 

Não é isso? O primeiro com... Foi em... Guará... Uma cidade satélite de Brasília eu fui com 

Fátima Serrano. Eu era... Eu... Fátima Serrano era presidente da ANARC, eu era... Eu era  

primeiro secretário. É... Nós fomos juntos [...]. Eu tô tentando me lembrar,  quando foi que 

Rejane escreveu esse texto. Porque foi mais tarde. Foi mais tarde. Foi num encontro. Foi no 

mesmo ano que veio [...]. Passos. Que ano foi aquele? 98. Ah! Não pode ser. Não me lembro. 

Não me lembro. Não me lembro. Ah! Não. Foi um ano que nós fizemos um encontro junto 

com a... A escola técnica. Chamou pra... Um encontro. Né? Através de Pedrosa, nós fomos 

indicado, eu fui indicado. Aí, é... Rejane foi indicada. A... Solan... Eu convidei Solange. E... E 

nós... Eu propus... A... Que... Eu... Eu descobri que eles tinham uma gráfica. Aí, eu propus a 

gente fazer uma publicação. Né? Ah! Já sei que ano foi isso. Isso foi dez anos depois. Porque, 

a... Eu me lembro, que eu estava fazendo a especialização lá no Rio Grande do Norte. Que eu, 

inclusive, trouxe pra essa publicação. Você tem essa publicação? É, por que eu mesmo, não 

tenho, mas Solange tem. Pede a ela quando você entrevista-la. Eu trouxe um texto de Vera 

Rocha. Pra publicar nesse... Nessa... Pedrosa fez a... O editorial. Né? E eu me lembro que 

Camarote até me passou assim, até um certo... Um certo lembrete, não foi um carão. Ele 

falou: “você diz que é a primeira revista da... Da... Publicação da ANARC, mas não é. É a 

segunda.” Porque nós fizemos uma. Na época que ele foi... É... Isso foi a ANARC regional. 

Quando era presidente da ANARC regional. É... Ele tinha feito uma publicação, que eu 

também não conheço. Né? Aí, por isso que eu acho que a gente teria que arranjar um modo de 

republicar esse... Esses textos. Porque de certa maneira, tem esse texto de Rejane, que é 

ótimo. Tem um texto... A... Um... Um texto que eu escrevi. Que foi... É... Eu escrevi pra um 

trabalho que Solange Costa Lima me  chamou na Prefeitura do Recife. Que foi pra... Pra 
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discussão da... Da proposta curricular. Quando a professora Edila era Secretária. Né? E que 

Lúcia Pimentel leu, porque Lúcia Pimentel fez o... O... A prova pro doutorado na épo... 

Mesma época que Rejane fez pro mestrado. E elas se conheceram. E Rejane levou alguns 

números, alguns exemplares dessa... Dessa revistinha. E... É... Lúcia Pimentel conheceu. Eu, 

mais tarde, é... O... Nesse ínterim, eu conheci Lúcia num... Um... Um... Uma cidade de Minas. 

É... Juiz de fora. Um encontro DO [...]. E Lúcia foi dar uma palestra, eu dava um mini curso e 

uma palestra também. E aí, é... Ela me falou, que tinha gostado do texto que eu tinha escrito. 

Né? E, logo depois, Ana Mae me indica pra participar di livro de Lúcia ( Som, gesto, forma e 

cor). Né, Então é... É um... Um momento significativo, isso. Agora, veja como é... É difícil 

pra mim lembrar algumas datas. Tem... Tem lapsos. Sabe? Mais é mais ou menos esse... 

Essa... Essa trajetória. Né? Eu acho que eu levo tão a sério é... A não linearidade da história, 

que na minha própria história eu não consigo fazer a linha do tempo. Né? Acho que é por isso 

que eu gosto da... Quando eu descobri a história não é mais linear, eu me identifiquei logo. 

Né? Porque é uma incompetência minha não consegui essa... O que os arte-educadores chama 

linha de tempo, eu odeio linha de tempo. Né? Eu acho até uma coisa que emburrece. Porque a 

gente vive no hoje. Né? Eu acho que a... A não linearidade é você, é... Hoje, a... Olhar pra 

trás, olhar o hoje, e fazer inferências do futuro. Né? Eu gosto muito dessa... Dessa 

compreensão de história. Né? Não é? E... E no sentido da memória não é mesmo linear. Né? 

Tem coisas de que a gente nem sabe, ou melhor, a gente até pensava que estavam [...]. Bem 

resolvidas. E vem a tona de maneira contraditória, de maneira é... Que até emociona muito a 

gente, né? 
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Quem me é... Isso, mais de uma vez, mais de... Uma vez assim. Com muita ênfase, que eu 

deveria investir na escrita. Não foi, ninguém da universidade, foi Dona Nôemia. Dona 

Nôemia ela... É... Foi a... Pessoa que sempre leu meus textos. Eu me lembro que quando saiu 

o (Som, Gesto Forma e Cor), é... Eu dei um pra ela, e ela me ligou dizendo que queria fazer 

um... Um encontro pra ela... Pra ela analisar, que ela tinha feito uma analise do texto, e queria 

conversar comigo. Né? É, mas antes disso, pequenos textos que eu tinha escrito e... E... Coisas 

que eu escrevia a... Que ela... Eu... Eu dava pra ela, e... E ela analisava. Eu fiz uma 

monografia sobre desenhos de crianças, em... Em 94. Desenhos de crianças da Escolinha de 

Arte do Recife. A... Quando eu fazia especialização lá em... No Rio Grande do Norte. Que era 

em... Desenho e expressão gráfica. Aí, é... Eu... É... Então quem... Quem me é... In... In... 

Incentivou. Ah! Quem... É... Chamou atenção. Assim, muito enfaticamente, para o fato de que 

é... Eu deveria escrever. Me dedicar a isso. Ela até falou assim: “Feito uma novinha.” Né? E... 

Eu me lembro que... Quando eu tava mon... Mon... Montando a dissertação, eu dei um 

capitulo inteiro pra ela ler, e ela fez muito... É... Fez... Bo... Boas sugestões de reorganização 

do texto. Um texto que tava lá embaixo, ela dizia: “fica melhor aqui.” Né? Então, uma pessoa 

que sempre... Valorizou o... O que eu escrevia. Né? É... Ana Mae, quando foi minha 
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professora. Eu só fui aluno de Ana Mae uma vez. Também, valorizou o que eu escrevia. A... 

Eu me lembro que... Que ela pediu. Que as pessoas escrevessem sobre suas histórias de arte 

educadores. Né? E eu escrevi. Escrevi à mão mesmo. Né? É... Não tinha essa coisa tão 

tecnológica, como tem hoje não. Eu escrevi a mão, e no outro dia eu levei. Fui uma das 

poucas pessoas que levou... Isso era uma especialização lá no... Lá na UFRN. Poucas Le... 

Poucas pessoas que levou... O... A... O dever de casa. Né? E... E eu me lembro, que ela até 

falou assim: “Que tinha um talento. Até um talento é... Literário.” Ela falou assim. Né? Era 

um texto que tava... Bem... É... Que foi... Razoavelmente... Tava organizado, agora no final, 

tava meio desorganizado. Aí, eu... Eu disse a ela. O final eu não quero ler, por que não tá... 

Não bom ainda. Eu tô me encontrando. E quando Mariazinha Fusário me disse, na 

qualificação, que eu tinha que escrever sobre a minha história. Eu não... Não tinha pensado 

nisso. No... No... Como parte do... Do processo de construção da... Da dissertação. Aí, ela 

falou: “Você tem que escrever a sua história”. Aí, eu recobrei esse caderno que eu havia 

escrito a... Esse texto pra Ana Mae, e reelaborei. Né? Contando mais ou menos a minha 

história. E... E que eu digo, no texto que tem um tom ficcional, porque eu penso, que toda vez 

que a gente reelabora. Até os que... Até mesmo na psicanálise. Quando re... A gente reelabora 

a vida da gente. Tem um „„Q‟‟ ficcional nisso. Nós nos tornamos um pouco... É... Nos 

distanciamos de... De nós mesmos, e nos tornamos um poucos personagens de... Personagens 

de nós mesmos. Né? É... Mas isso é... É...  É uma coisa forte. Que... Eu penso que é 

importante registrar. É... Eu nunca recebi dos colegas. Pelo menos, dos colegas mais 

próximos. Arte educadores pernambucanos da geração mais próxima à minha. Com você é 

diferente. Porque você, desde a primeira vez, você interagiu é... De maneira diferente com os 

meus textos. Mas, com... Com os outros, eu nunca recebi nenhuma crítica, nenhum elogio, 

nem absolutamente nada. Né? É... Os daqui não... Não faziam... Não fazem isso. Não faziam 

isso, e continuam não fazendo isso (Risos). É interessante, né? Isso. Como que a... Por que 

podiam ler pra criticar? Eu fico pensando isso. Por que que não lêem pra criticar? Não é? 

Mas, nunca aconteceu. Então, na verdade é... É... Se... Se pudesse ter uma hierarquia, eu acho 

que Dona Noêmia foi a primeira que me chamou atenção a isso. Né? Ana Mae com... Essa... 

É... Esse texto que eu escrevi lá, e logo depois Ana Mae me indicou pra Som, Gesto, Forma e 

Cor. Por que eu não conhecia a... Eu não conhecia Lúcia. Eu vim conhecer Lú... Não! Eu 

conhecia Lúcia. Eu conhecia. Mas, em 94 eu conheci Lúcia. Mas, é... É... Eu penso que Lúcia 

jamais me convidaria se não fosse uma indicação de Ana Mae. Não é? Até, porque ela... Ela... 

Ela conhecia só um texto meu, que foi aquele texto que eu escrevi praquela... Aquela revista 

da... Da ANARC. Publicada pelo... Pela Escola Técnica Federal de Pernambuco [...]. É... É... 
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É interessante isso, não é? Pensar que... Eu fui tomando gosto, né? Por escrever. E eu penso. 

Aí é uma coisa, quando a pessoas me cobram porque eu não sou apelidado. Eu já... Eu já... Eu 

continuo sendo cobrado. Hoje de uma maneira mais velada, hoje de uma maneira mais... É... 

Mais elegante. Vamos dizer assim. Mas, eu continuo sendo cobrado é... Por estar num campo 

é... Que eu não fui formado para. Ou pelo menos, não fui formalmente formado para. Como 

os outros. Né? Mas, eu penso que o fato de eu ter estudado filosofia e o curso de filosofia é...  

É... É... É... Me... Me... Me chamou atenção. Eu não digo que me deu a base, por que a... Eu 

não sei se eu fui bom aluno. Eu acho que eu não fui bom aluno. Né? Mas é... Num... É... 

Mas... Mas me... Me chamou atenção para o fato de que é, é importante escrever, é importante 

organizar as ideias. É importante é... Reelabora o pensamento dos autores, quando você se 

apropria deles, quando você compreende esses autores, quando você com... Compreende 

trechos do pensamento desses autores, ou... Ou... Pontos. Pontos... Nefrálgicos. Pontos... De 

chave. Não é? É... A... Eu penso que... Que falta isso. É uma crítica. A... Ao curso de 

formação de... De professores de arte. Eu penso que falta uma base mais filosófica, uma base 

mais sociológica, sabe. Até hoje nessa... Nessa linha meio... É... É... Que eu penso que é 

uma... Uma linha meio francesa de... É... Filósofos sociais. Né? Como... Como Morran, como 

Mafezoli. Né? Quer dizer, co... É... Autores, que... Como o próprio... A... É... Socorro. Como 

o próprio socorro. Né? Ah! Eu penso que o curso de filosofia, ele dá essa base. Né? Da essa 

base muito bem. Por isso que é... Eu acho que na... Na... Na reforma dos... Dos cursos de... 

Formação de professores de arte tinham que ter uma base filosófica ma... Mais forte. Né? Que 

a gente percebe. Por exemplo: Quando eu fui aluno de Ana Tereza Fabris, eu percebia a... A... 

Ana Tereza. É, bem professora é... Da USP, daquela linha francesa, que faz freicas para cada 

aula. Né? E ela lia os freicas. Né? É... Mas, é... Fazer um texto pra uma aula é muito... A... 

Organiza. Eu penso que organiza a... A... A... Principalmente a cabeça do estudante. Não é? 

Organiza a... A... A... A possibilidade do estudo do estudante no curso de mestrado, no curso 

de doutorado, você tem que necessariamente é... Escrever. Né? E... E... E lhe dar com aqueles 

textos tão bem elaborados. Regina Machado também fazia. Engraçado que Regina Machado 

fazia muitos textos à mão. Né? Porque na época ela não gostava de... Ela não usava 

computador. Não tinha muita intimidade, ou não gostava. É. Enfim. Não sei direito. Mas, a 

verdade é que levava os textos à mão. Né? Isso a... Eu penso que ajuda muito a gente a... A... 

A... A... Apreender a... A... A elaborar textos. Sabe, eu vi muito isso é... Em Ana Tereza, em... 

Em... Em Regina. Né? A... Essas duas principalmente, me chamaram muito atenção, nesse 

sentido. Né? E a... O que Ana Mae também usa. Ana Mae quando dá aula, ela leva textos. Né? 

Ela leva textos autorais. É... Embora ela a... Aliás, as três. Né? Embora, pegue autores, se 
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fundamente em autores, chame atenção de... Para... Determinados autores, elas levam textos 

autorais. Né? É... Que a... Eu acho que é até por isso que elas conseguem publicar muito. Né? 

Porque é... Produzem para... Pra... Pra... Pra sala de aula. Então... Isso também me chamou 

muito atenção é... No... No mestrado. Especialmente nessas duas professoras. A... Maria 

Lúcia Pupo a... Levou alguns textos, mas trabalhava muito com seminários. Né? E Ecléia, que 

é to... É... É... É uma... É uma relação muito especial. Né? Ecléia ela... A... Ela apresentou 

textos de variados autores. Por exemplo: Nós estudamos Campline. Né? De uma maneira 

muito profunda. Eu conheci Simone Veio através de Ecléia. Tinha um texto que ela, ela 

escreveu. Né? É... Então, ela mesclava. Né? Mas, as aulas de Ecléia eram verdadeiros a... 

Momentos de estrema profundidade. Estremíssima profundidade. Né? A gen... É como se a 

gente entrasse... Pra mim era assim, eu entrava numa outra dimensão. Né? É... Pelo prazer de 

estudar, pela delicadeza com que ela tratava cada [...] é... Pela delicadeza com que ela tratava 

cada autor, cada texto. Né? Cada... Cada estudante, cada pessoa. Né? É... Interagia ali. Né? Eu 

me lembro que... É... Na... Na... Na aula de Ecléia, é... Quando nós estudamos as teses de 

Walter Buson, sobre a história é... Eu, o meu grupo, e a gente ia apresentar um... Um 

seminário. O meu... Eu... Eu... Eu propus ao meu grupo mostrar um trecho de Metrópolis. 

Você conhece esse filme? Metrópolis. De Fritz Lang. É um... É um... É um filme mudo. Né? 

É... É pré-nazismo. Né? É... Mas, é... Ele faz uma ficção. Fritz faz uma ficção. É... Uma 

cidade, no ano de 2000 e não sei quanto. Não me lembro. E... A... O início do filme, eles... Ele 

mostra os trabalhadores que vivem no... Nos porões das cidades. Né? Os trabalhadores saindo 

como autômoto. Autômatos. Do... Da fábrica. Então é... Um... É... É mui... Foi... Muito... Aí, 

eu escolhi um trecho. Eu propus pra o grupo. Escolhi um texto e propus pro grupo. O grupo 

assistiu e aceitou. E nós mostramos o texto. O trecho! Desse filme e ela falou: “Não, a gente 

não via só ver um trecho. Uma obra de arte a gente vê toda.” Nós assistimos todo o filme! 

Que é lindíssimo! Lindíssimo! Eu não tenho esse filme, mas na Classic Vídeo tem, e vale à 

pena. Isso... Isso Não é?.. Coisa da... Da... Da entrevista. É só pra você saber. É muito lindo! 

Muito lindo! Né? Aquilo que... Simone Veio fala, que... Devemos des... Desconfiar de si. É 

mais ou menos assim. Desconfiar dos cientistas por que... Eles se vendem aos interesses 

econômicos. O filme mostra isso muito bem. O filme mostra a... A questão da relação 

opressor oprimido. Né? É muito interessante que os pobres vivem nos porões das cidades. E 

os ricos vivem é... Na superfície. Né? Tem uma cena, é... Que Maria, que é personagem. É 

Maria... É... Sem... Sem querer é... Ela chega a um jardim onde estão os adolescentes e as 

crianças filhas dos ricos. E tudo é lindo. Aquele jardim. É... E... Agora é engraçado. Porque é 

um jardim cercado. È um jardim com... Com muros, com grades altas, e... E... É... Portões 
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altos. Né? Lá... Lá é tudo lindo. Tem fonte, flores, pássaros [...]. Né? E foi lindo nesse dia, 

quando Ecléia disse: “Não a gente vai ter uma obra de arte. A gente ver toda.” Foi muito 

bonito. Esse trecho. Isso é minha formação, né? Minha formação. Talvez eu te... Esteja 

colocando assim de uma maneira muito fragmentada, mas pra mim tem sentido essas coisas, 

sabe? Eu também não tô muito preocupado em... Em não fragmentar. Né? Eu acho que as 

conexões é... Você é quem vai ao interpretar, você é quem vai estabelecer. Né? [...] 

 

É... E... Eu lembrei da primeira monografia que eu escrevi. Do primeiro curso de 

especialização que eu escrevi. Porque foi assim. É... Quando eu fiz dez anos de trabalho no 

estado, aí, eu tirei licença, e fui pro Rio fazer um curso de teatro e foi... Era um curso livre, 

um curso sem... A... A única coisa que foi interessante é... É que e... Esse pessoal que dava o 

curso era ligado à Escolinha de Arte do Brasil. O que me possibilitou e... E a Lorena conhecer 

é... Ana Mae de pertinho. Né? Ah! Quando eu voltei, aí, eu fui trabalhar... Eu sai da escola, e 

fui trabalhar na... No Departamento de Cultura da Secretaria de Educação. E com o grupo de 

lá, eu fiz seleção pa... Pra o... A especialização em Artes Cênicas. Chamava assim, 

especialização em Artes Cênicas. E é interessante é... Que eu me dediquei, eu fiz tudo 

direitinho, goste... Eu... Eu... Eu... Eu gosto de estudar do meu jeito. Né? E... A... O meu tra... 

É... É... Não tinha orientação. As monografias eram criadas sem orientação. Né? Mas eu... Eu 

discuti muito com Rejane Coutinho, ela me ajudou muito. Né? É, porque ela lia é... É... Meus 

textos. A... Nós conversávamos e tudo. É... É... Cristiane Almeida também. Né? A gente é...  

Ela também fez essa especialização. A gente discutia, conversava sobre. Era muito... E... 

Muito interessante isso. Mas a... Veja, não tinha... Não tinha orientação. Aí, quando veio o 

resultado. Aí, eu me lembro bem, que o professor Marco Camarote escreveu assim: A... O 

parecer era... A... Acho que eu tirei oito. É... Tinha muita impropriedades gramaticais. Eu 

nunca esqueço. É como isso não significava nada pra mim. Né? Porque como é que um... 

Um... Uma monografia que não teve orientação. O... É... Simplesmente recebe um parecer 

muitas impropriedades gramaticais. Né? É... Então a... Eu não liguei, não, eu continuei 

escrevendo do meu jeito. Sabe? Então, é... O fato de... Dona Noêmia ter dito é... Continue 

escrevendo. Escreva. E reelabora junto comigo. Eram verdadeiras... Eram verdadeira aulas. 

Eram verdadeiros grupos de estudos. Né? Eu escrevia, entregava pra ela, ela é... Lia, relia, 

fazia proporções, analisava, eu refazia. Né? Então é... Eu penso que é... É por aí. Né? Que... A 

gente vai é... Fazendo essa formação. É interessante porque, já que você tá discutindo, que 

você que discutir a formação. Né? A formação é... Minha primeira formação assim, em Arte 

Educação foi esse curso. Né? E... A... Eu recebi esse... Uma espécie. De metaforicamente. 
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Esse ba... Ba... Balde de água fria. Né? Enquanto que a... É... É...  Não formal. É... Eu recebia 

esses... Os incentivos de Dona Noêmia, a... A dedicação, a... A... Até mesmo o... O... Se... 

Se... Ser orientadora. Ser professora orientadora. Sem ser isso formalmente. Mas, ser isso a... 

Pelo prazer. De tá...  

 

É... ajudando o outro a se constituir. Né? Então, eu tive essa sorte. Eu tive esse... Esse 

privilégio até. Né? Eu penso que é um privilégio. Né? Então, quando eu fui escrever a 

dissertação, eu não tive muitos problemas, porque eu tava pesquisando a... Pessoas que eu era 

apaixonado. Né? Pessoas que... Eu nunca tive intimidade. Nunca quis é... É... É... É... Muitas 

intimidades. Né? No sentido assim, da... Do cotidiano dessas pessoas, mas é... A... É... Eu sei 

que são pessoas que... É... Que gostam de mim. Que eu gosto delas. E que muito 

especialmente pra mim, são pessoas é... Que olharam pra mim... Como eu digo de Dona 

Noêmia. Pelo ângulo da potencialidade, não pelo ângulo das minhas deficiências. Né? 

Quando eu digo isso no texto, é... É... É porque ela olhou pra mim assim. Ela não me viu. Né? 

Nunca como alguém é... Que não tivesse possibilidade. Que fosse incapaz, mas alguém que 

fosse capaz. Isso é uma coisa muito importante no educador e que eu... Eu percebo muito isso. 

Muito especialmente. A... Em arte-educadoras como Dona Noêmia e como Ana Mae. Né? 

Mariazinha, eu acho que também foi assim. Eu fui aluno de Mariazinha. Eu penso que ela... 

Ela tinha também essa... Esse olhar delicado. Né? Mas, não é muito comum. E eu penso que 

as novas gerações não apren... Não apreenderam isso. Né? É... Eu lendo os textos do... Dos 

relatos de experiência lá do Francisco Brennand, a... Eu percebo como... Como o arte 

educador, de... De um modo em geral. É... Não tem um... Um entendimento. A... É... É... 

Histórico social. Né? É... Como falta isso. E como olha para o estudante sempre... Com um 

certo... Assim: Eu sei e você não sabe. Né? É... É uma coisa muito bonita que eu... Que eu... 

Percebi claramente, tanto em Dona Noêmia, quanto em Ana Mae. E que percebo até hoje. Né? 

Que elas não tem... Elas não olham assim. Elas não olham preconceituosamente para seus 

aprendizes. 

 

É mais difícil falar do presente. Falar do passado é mais encantador. A gente tá tão 

distanciado que... A gente queria até um... É... Aquilo que eu tava dizendo. A gente cria uma... 

Uma ficção mesmo. Né? É... Parece que é a nossa história, mas ao mesmo tempo é uma outra 

história. Sabe? É uma coisa meio... Meio dúbia. Meio é... Sou eu, mas não sou eu. Ou sou eu 

visto por outro ângulo. Né? Visto como é... Como o passado. Né? É... Né? E... Aí, falar do 

presente eu acho que é muito mais... Muito mais complexo. Muito mais complexo mesmo. É 
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por isso que eu... Eu... Sugiro que a gente faça... Faça uma outra sessão. Não precisa você vim 

aqui. Eu tô lhe devendo essa sessão. Eu vou onde você quiser. 
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Entrevista com o professor Fernando Azevedo, verão nordestino, 10 de março de 2010. 

Aniversário do meu avô Severino Melquiades da Costa. 

 

Bom! Eu fiquei pensando, o que seria na seção de hoje. Porque isso é uma seção. É uma seção 

que parece seção de terapia. Eu tô muito mexido. Não é? Eu Tô com vontade de parar, não tô 

com vontade de continuar. É... Tenho medo de toda essa... Revisão. Né? Da... Porque de 

qualquer maneira é uma revisão da própria história. Né? Aí, fiquei pensando, pensando, eu 

acho que eu falei pouco. Eu... Eu... Eu acho que falei. Pelo menos pequenos fleches sobre o 

movimento associativo. Né? E acho também significativo que ele tenha ficado por último. 

Né? Porque o movimento associativo me abriu muitas portas. Foi... Foi muito importante na 

minha formação de arte... De arte-educador. Mas nele eu enfrentei muitos preconceitos, 

extremos preconceitos. Né? Eu me lembro... Eu me lembro que eu fui... É... Dar uma 

disciplina, numa especialização, que Zeni. Sabe quem é Zeni, né? Zeni, arte-educadora do... 

Da... Do... Da prefeitura do Recife. Da secretária de educação. Zeni é uma pessoa ótima. Era 

uma... Era uma especialização na FUNESO de... Educação infantil. Né? Que... Taciana fez 

essa. Né? A... É... É... Eu não me lembro agora. Mas, a dona do Lubienska fez também essa. 

E... A... Foi... Um... Um... Entrei na turma, comecei a desenvolver o trabalho, foi muito bom e 

tudo. Depois de algum tempo, eu me encontrei com Zeni, eu fui ser assessor lá na... Na 
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prefeitura do Recife. Me encontrei com Zeni de novo. Aí, ela disse: “Fernando eu tinha tanto 

medo de você. Porque durante o congresso...” Ela fez o congresso. Congresso de arte-

educação de 93. Né? Da FAE... Da FAESO daqui. E... E eu fiz essa... A... Eu era presidente 

da regional, e a regional ficou responsável por fazer o congresso. Né? A princípio séria em 

Fortaleza. Eu fui lá, e vi que não tinha condição nenhuma. Até... Me desentendi um pouco 

com o... O vice-presidente, que não era uma pessoa de arte-educação. Tanto que... Nunca 

mais apareceu em nada. É... Ele representava. Era um paulista que representava o... Instituto... 

O instituto não! Como é? O Itaú cultural, lá. Tinha uma sede do... Do Itaú cultural. Né? E... 

É... A... A... A... Presidente anterior da... Regional. É... A... Leide. Leide, então é... Tinha feito 

um acordo com eles, que eles fariam o congresso. Né? É... Mas eu fui lá, eu fui com a própria 

Leide, nós fizemos o projeto. Eu fui pro Rio grande do Norte, fiz o projeto com Leide, com 

Vicente Vitoriano. Né? Depois nós fomos a... A Santa Maria, que... Ivone fez um grande 

seminário internacional sobre interdisciplinaridade. É... Eu pedi a Ivone pra ser dispensado. 

Ela... Ela disse que não tinha problema, eu podia ir. Né? Mas eu fiz o congresso apresentei o 

trabalho e tudo. A... E... Nós fomos levando o... O projeto. Das reuniões, participaram Iara 

Rosas e Silvia Gondim que tem também, a... Representando a federal da... Da Paraíba pra esse 

encontro. Vicente Vitoriano, Leide e, eu, Marcos Vilela e Ivone. Né? E eles aprovaram o 

projeto que nós levamos. Né? Bom! É... Você quer que eu diga o nome do... Do... O título do 

congresso? Aliás, o tema do congresso. Agora eu tenho que ver aqui, que eu não sei decorado. 

É... “Alfabetização Estética: da Criação à Recepção - Projeto para o Terceiro Milênio.” Acho 

que é bem interessante isso pra... Pra ver como... A... A gente tava antenado. Com essa 

passagem de milênio. Com a... Com as... Com as transformações que a educação tinha que se 

impor. Pra ter sentido no...  O... No futuro. Né? É... Enfim. A... Aí foi aprovado o... O projeto. 

A... Nós voltamos e começamos a trabalhar. Né? É... Então, neste congresso. Aí, eu tô 

voltando à história, Né? Então neste congresso é... É... Zeni me contou que... É... É... Uma das 

coisas que... A... Um grupo de arte-educadores, que eu não vou dizer os nomes, mas que você 

sabe. É... Assim, comentavam o quanto eu era perigoso, o quanto eu não era da... Da arte-

educação. O quanto eu não tinha competência pra fazer aquilo. Né? Eu me lembro que 

fizeram uma… Eu tava coordenando uma mesa. Uma mesa de mulheres. Sabe? Só arte-

educadoras e... Chegou um bilhete pra mim na mesa, dizendo que eu tinha urgente que ir no 

banco, que tinha tido um problema com o dinheirinho que a gente tinha no banco, da... Da... 

Da Associação. Eu fui. Quando cheguei lá, não tinha problema nenhum. Mas o que é isso? 

Não tem problema nenhum. Só mais tarde é que eu vim perceber, que... Na verdade foi pra 

me tirar... Que as pessoas achavam que eu estava em cena. Claro era uma cena. Eu tava 
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coordenando uma mesa. Né? Uma mesa muito bonita. Eu tive que colocar outra pessoa. Sabe? 

Também eu fiz em público isso. Eu disse que tinha que sair pra resolver um problema. Né? 

É... Então, é... Foi uma campanha descarada contra... Contra... A minha... É... A minha 

atuação como arte-educador. Talvez daí que tenha surgido essa ideia. Tudo bem! Eu... Eu não 

sou... Eu não sou habilitado, e nem... Nem tinha idade pra ser, nem nada. Pra mim não tem 

problema isso. O que tem problema é... É se compreender que... A gente pode estudar. Né? 

Naquela época eu tinha feito o... A especialização da federal, eu já atuava a... Há dez anos. Há 

mais de dez anos como arte-educador na rede pública. Né? É... Já tinha feito aquele... Aquele 

curso de teatro no Rio. Ah! E a especialização aqui. Né? É... Mas, naquela época e... A... As 

pessoas tinham isso. As pesso... A... A maioria não tinha nem especialização. Né? Mas, não 

era... Não era... Não era suficiente a... A... Então, foi um espaço assim... Que... Por exemplo, 

Zélito me defendeu algumas vezes. De... Disse... Disse em plena reuniões, que eu era primeiro 

secretário. E aí, sim, as pessoas tinham a...  Os preconceitos, Né? Pelo fato de eu não ser 

habilitado. Acho que todos eram habilitados na... Eram. Eram na... Na diretoria todos eram 

habilitados. Né? Na verdade quem me chamou pra participar do movimento associativo foi 

Tarcia. Né? Tarcia é... É... Dirigia uma es... Trabalhava com a minha mãe numa escola. Eu 

não me lembro se ela era diretora dessa escola. Eu não me lembro. E ela me chamou, e eu fui 

e fiquei a... A... Comecei a participar. Nesse ínterim. Eu fui trabalhar também no 

departamento de cultura. Né? A... Nesse ínterim é... Eu ... Fui... Ao... A... A... O... É... Ao 

FAAC, que foi um... Um... Um marco bem importante. Eu acho que na... Na vida dos arte-

educadores que foram, foi um marco muito importante. Foi quando eu conheci Ivone, 

liderando o movimento o associativo. Ivone que fazia todas as reuniões. Né? É... Quando eu 

conheci... Laís pessoalmente. Laís era... Era secretária de cultura. Se eu não me engano, era 

secretária de cultura de Brasília. Né? E... O... O reitor da UNB, era Cristovão Buarque. Então, 

tinha todo um... A... Quer dizer. Era um... Um movimento de abertura... Abertura política e 

tinha todo um grupo. Né? O que eu aprendi no FAAC, eu tentei muito com o grupo, porque 

eu não fiz o congresso sozinho. Né? O... Por exemplo, Rejane Coutinho ajudou demais. 

Demais mesmo. Né? É... Fazíamos reuniões. Solange Costa Lima foi exemplar. Exemplar. 

Né? Solange arranjou através dos conhecimentos da família dela um... Um... Uma 

contribuição do... Do Bandepe. Que era o... O... Banco do Estado de Pernambuco. Né? Que 

não existe mais. Ah! Ela arranjou uma... Quantia que deu pra comprar várias passagens. Né? 

E... E... É... É... Assim... Oferecer alimentação para os... Os... É... Os convidados. Né? Claro 

que eu... Que eu não fiz nada disso só. Porque é impossível, você fazer uma coisa dessa só. O 

movimento associativo é... É exatamente você tá fazendo o coletivo. Né? Então, ao mesmo 
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tempo que eu tinha toda uma... Todo um apoio de um... Um... Um porte. De um... Um... Po... 

É... É... Que respeitava. Eu tinha também do outro lado uma oposição de... Assim... 

Declarada. Né? E aquela coisa de... De... É... É... De... Ser jovem, e gostar da briga, e gostar 

da luta, e achar que a luta era isso mesmo, sabe? Tinha que... Acirrar. Sabe? Então, eu... 

Num... Não ligava muito pra isso. Eu acirrava mesmo. Né? Hoje eu já penso completamente 

diferente. Mas naquele momento... É... Então... O apoio de... O apoio de Solange foi... Foi 

fundamental. O apoio de Rejane foi fundamental. Né? Através de Mariazinha Fuzari, é... Nós 

conseguimos fazer os anais. Né? Foi seu Cortez. Ele veio inclusive. Né? O dono da Cortez. 

Que ele é nordestino do Rio Grande do Norte. É... É... Mariazinha conseguiu isso. Ana Mae 

deu muitas dicas. Foi uma verdadeira assessora. Né? E conseguiu a... Trazer-nos Pa... Patrícia 

Istur. Né? Que é uma grande multiculturalista norte-americana, que veio pra uma mesa, que 

era ela, Ivone e Dona Albertina. Né? A gente introduziu a questão das pessoas com 

necessidades especiais. Né? Que isso é um marco! Isso é um marco. E é claro. Que é um 

marco, do ponto de vista político, mas é também algo que tem muito haver com a minha vida, 

porque eu continuo sendo uma pessoa especial. Não! Não porque é... É... Especial no sentido 

de ter necessidades especiais. Né? Então, pra mim é... E... Eu tinha obrigação. Não é? Eu 

tinha obrigação. Eu não podia jamais é... Deixar de abrir esse espaço. Até porque, eu aprendi 

na minha a... É... Na minha vida de criança. De que a arte era... Era um espaço onde a gente 

podia ser. Né? A escola não era não. Mas a arte era. Né? Porque das outras escolas eu fui 

rejeitado, eu era um que não sabia nada. Né? E... E... Na APAE, eu era alguém que... Que 

sabia alguma coisa. Porque ninguém me dizia que eu não sabia. Lá. Eu não tinha atestado de 

que não... Que não... De que era burro! Não tinha! Então, a... Foi um... Um momento 

extremamente significativo. Né? Logo depois desse congresso a... A... Federal do Rio Grande 

do Norte fez uma especialização organizada por... Ah! Vera Rocha. Eu fui fazer. Ana Mae 

veio dar aula. E é... É interessante, porque eu escrevi um texto. Nós conseguimos através de 

Jomar, a... Nós mobilizamos todas as pessoas. As reuniões eram muito democráticas. Teve 

muita briga nas reuniões. Muita briga. A... Tinha hora que... As pessoas tentavam desistir. Aí, 

nisso Solange foi uma pessoa exemplar, porque ela nunca deixou ninguém desistir. Sabe. 

Claro! Algumas pessoas se afastaram. Né? É... É campo de luta, né? Se educação é campo de 

luta. Se arte-educação é campo de luta. O movimen... O movimento associativo é um campo 

minado de luta. Né? Claro. Enfim, é... A... [...] É... A... Algumas pessoas se afastaram e tudo. 

Mas, a gente conseguiu fazer. Né? Conseguimos realizar. Né? A abertura. Olha que coisa 

bonita. A abertura foi no Santa Isabel. Édila Soares, era secretária. O estado na época. Eu não 

me lembro nem qual era o secretário. Um secretário de direita, da época de Joaquim 
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Francisco, horroroso, que tinha casado todo mundo que tinha feito a... A... Todo mundo não. 

Algumas pessoas que tinham feito o... A... Proposta curricular de arte. Né? É... Então, eles 

não... Eles não participaram de nada. Mas, a Federal e a Católica participaram. Né? E a 

federal abriu muitos espaços. O reitor era... Eslie Maranhão. Através de... Helena Pedra, que 

era pró-reitora, acho que de cultura e extensão. Se eu não me engano. Nós conseguimos 

algumas coisas com ele. Né? É... Eu sei que na época, eu já... Eu... Foi tão forte. Foram tantas 

flechadas, que eu terminei levando uma queda e... E quebrando a perna. E quebran... É... 

Torcendo a perna. Então, eu fiz muita coisa de saci. De jo... De... De... De gesso na perna. 

Né? De braço com Solange. Atrá... Atrás das coisas. Né? É... Patrícia Barreto ajudou muito. 

Patrícia já tinha computador na época, e ajudava a fazer os informativos. Nós fizemos 

informativos durante os meses que antecederam o congresso. Nós fizemos informativo. Né? 

É... É... Isso foi... Muito interessante. Ah! Laída Dermi conseguiu a... Com um grande amigo 

dela, que eu não me lembro o nome da pessoa, mas, era alguém muito influente em Brasília. 

Né? É... Que essa pessoa viesse pra dá continuidade ao fórum que tinha começado em... É... 

Em... No Pará. No congresso do Pará. Né? É... O Presidente da FAED, era... Marcos Vilela. 

Né? A gente não conseguiu passagem pra Marcos, mas a família. A familiaa... Rister. Pagou a 

passagem de Marcos, e Marcos ficou na minha casa. Não consegui passagem pra Ana 

Deltarru, que era vice-presidente. Ana não veio. Tanto que naquele arte... Diálogo de arte 

público, que ela a... A... Nós conseguimos trazê-la. E eu pedi de público. Pedi desculpas. 

Porque... Foi um... Um... Um problema histórico. Né? A gente, não conseguiu. É... Então o 

movimento associativo foi sempre assim. Né? Foi a... A... Eu... Eu... Eu tinha o apoio de umas 

pessoas, e também a... A crítica, a... A oposição muito forte de outras pessoas. Né? Isso me 

fortaleceu. E não era novo pra mim. Porque como... Desde criança que eu sofro preconceito, 

não era uma coisa nova pra mim. Não era uma coisa que... Que me doece... A... A ponto de 

me mobilizar. Né? As... É... Às vezes eu brigava, às vezes eu lutava. Agi muito a... Agi muito 

pouco politicamente. No sentido da negociação. Ei vim aprender a negociar depois. Né? 

Agora, uma coisa que... eu acho que... Esse... Esse congresso. Porque eu também tinha 

aprendido isso. A... Com pessoas como a... É... Como Dona Noêmia, como Ana Mae. Eu 

tinha presenciado já aquela... Aquela discussão... Aquela discussão delas. Né? É... Então, eu... 

Eu vi que a história era uma coisa muito importante. Tinha uma intuição! Não era algo 

muito... Talvez muito... É... Intelectualizado. Mas tinha uma intuição de que era importante a 

história. Né? Então, nesse sentido. A... Nós trouxemos os principais nomes das linguagens. 

Então, Ingrid, Quando ela veio com... A passagem é... Paga pela gente. E uma hospedagem 

muito pobrezinha, mas que também o congresso pagou. Né? É... Cecília Conde veio pago pelo 
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congresso, mas ficou na casa de Ilma Lira. Né? Ilma ajudou recebendo Cecília, porque Ilma é 

de música e as duas era muito amigas. E o tio de Ilma estudou no conservatório brasileiro de 

música. Né? A mãe de Ilma era professora de canto olfeônico. Do grupo escolar que minha 

mãe trabalhou, e a gente morou na mesma rua.  Eu conheci Ilma desde criança, e a mãe dela, 

Dona Lurdinha, eu conhecia muito. Né? Eu nunca... Nunca cantei. Era um horror! Mas eu 

fingia. E aí, assim é... Como... Uma boa educadora, ela deixava, sabendo que não tinha talento 

nenhum. Mas ela deixava. O... Eu ficar lá. Né? Que dizer, já tinha pessoas contaminadas por 

uma ideia de... Claro, né? Paulo Freire já existia. Né? Quer dizer, essas pessoas... Tavam 

contaminadas pelo... Por uma outra maneira de educar. Por uma outra maneira de olhar pra... 

Pra um outro. Né? Para as diferenças. Né? Eu acho que isso era... Era forte. Né? É... Então, 

é... Foi... Foi... Foi muito forte isso. Eu me lembro que... Que Marcos Vilela, ele elogiou isso, 

que a gente te... Trouxe representante da sobre-arte, porque Cecília era ligada a sobre-arte. 

Né? Dona Noêmia foi uma grande presença. Né? Representando o movimento escolinhas de 

arte. Porque os dois nomes homenageados . In memória foi Augusto Rodrigues. E a viva. Né? 

Muito viva. Foi Ivone. Que foi bonito isso também. A relação do Nordeste com o Sul do 

Brasil. Né? Então, a... Como nós já tínhamos intuitivamente e principalmente. Eu digo nós 

tínhamos intuitivamente. Mas, Dona Noêmia, que... O tempo inteiro a... Assessorou a... A... 

A... A elaboração do projeto. A... As discussões. Né? Aconselhar. Não é aconselhar, orientar. 

Porque aconselhar é muito pobre. É orientar. Não é? Ana Mae de longe lá... Lá de São Paulo 

também orientando. Né? Não tinha email. A gente mandava cartas, sabe? A gente falava no 

telefone. Quando terminou o congresso a conta do telefone, os dois meses. Né? O mês que 

antecedeu, e os dois meses que... Posteriores. A conta do telefone da minha casa era 

altissississississississima! Porque a gente até tinha sede, é... No... No departamento de cultura. 

Não! A gente já tinha perdido a sede! Tínhamos perdido a sede, porque nós tínhamos sido... 

Sido... Tínhamos sido todos postos pra fora. Nós tínhamos perdido a sede. Não tínhamos. É... 

Então, é... A... Olhe, imagine que... A avaliação, eu contratei um casal de psicólogos, que 

faziam dessas terapias... De grupo e não sei o que, que Solange conhecia esse pessoal e... Eu 

também conhecia. Nós contratamos ele. Eles. Foi lá no... Na época nós távamos trabalhando 

no... No Sítio Trindade. Então fizemos lá... Uma tarde a avaliação. Então contratamos esse... 

Esse casal de terapeutas pra ajudar a gente na avaliação. Sabe? Porque foi... Tinha pessoas 

extremamente magoadas pelo fato de ter acontecido o congresso. Sabe? Pessoas que... É... 

Tinham tido brigas, muito fuxicos, sabe? Tudo que tem direito o... Um evento como esse. Né? 

Quer dizer. Teve todo uma coisa muito bonita nos palcos. Né? E também uma coisa muito... 

É... Assim, que representava a luta... Dos bastidores. A luta dos torões. Né? Tinha a luta 
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intelectual nos palcos e tinha a luta é... Eu vou para enaltecer essa luta, eu vou dizer que era 

política. Acontecia nos bastidores, acontecia nos porões, mas era uma luta política. Mas acho 

que é... Que a gente não pode fugir disso. Era. Não é? Porque a... É. É um fato. Né? Alguém 

que não era é... Formalmente habilitado é... É... A... Eu não sei como era o nome... Que se 

dava. Se era coordenador, se era presidente. Porque a... A... A... A FAEB é presidencialista 

até hoje, né? (Risos). Eu acho que era presidente, não sei. Né? É... Então isso, realmente 

incomodou. Incomodou muito. Foi uma coisa mal resolvida. Que eu acho até, eu penso até 

que... Hoje está mais bem resolvido. Por isso que... Eu... Comecei a elaborar a ideia de que 

arte-educador, no sentido latus senso, é todo professor que trabalha com arte. 

Necessariamente ele não precisa ter a formação... Formação formal. Porque formação também 

pode acontecer a... É... De outra forma. Né? Por exemplo. Se eu fiz uma especialização, de 

certa maneira isso é for... De certa maneira não. É formal. Uma especialização é formal. Não 

é? A... Tanto que eu ficava muito frustrado com isso, que quando abriu a do Rio grande do 

Norte eu corri e fui... Fui fazer. Né? Ilza também estava. Porque quando você conhece Ana 

Mae, você... Se apaixona... Pela aquela... Pela aquela vivacidade. Pela aquela inteligência... 

A... Avassaladora. Né? Então, eu já estava meio encantado. Né? Sim! Pelas artes visuais. E 

quando eu comecei a... A ver. É... Instalações. A... Isso aqui é um ponto de encontro. Né? Foi 

uma coisa meio paralela. Né? Um ponto de encontro entre... Entre... A... O teatro. Que... Me 

fascinava mais. A... No princípio, e as artes visuais. Né? Então, o... A... As instalações 

passaram a ser... Pra mim, o ponto em que... Eu... É... Adentrava no... No campo das artes 

visuais. E claro que apaixonado e... E... Mobilizado. E... E... Como leitor de... De... De Ana 

Mae. Né? Aí, quando eu fui fazer a tal especialização do Rio Grande do Norte. Né? Que Ana 

Mae disse em público, que eu escrevia bem. Né? Que eu fiquei muito... Foi á nota dez pra 

mim. Foi á coisa mais importante daquela especialização. Né? Que no final, eu nem tirei dez. 

Né? Embora, Vicente Vitoriano, que foi o meu orientador. Tenha dito que... Tenha dito pra 

mim assim, Na última orientação, É... “Agora eu só vou ter o trabalho de colocar dez.” Mas 

não colocou, colocaram oito. Mas o texto. O texto de abertura dessa monografia foi 

transformado em artigo, e publicado em Som Gesto Forma e Cor. Né? [...] Então, isso 

também é luta. Né? Isso... Isso também é... Porque aqui, o... O... O que eu não quero é. É que 

pareça assim... Uma coisa de... Uma briguinha. Né? Mas é... É... É uma questão de luta 

mesmo. É maior. Não é uma briguinha. Não, porque eu não tirei dez. Não é isso. É... É... O 

reconhecimento de que, o que você tá fazendo tem uma qualidade, que pode contribuir pra 

que outras pessoas pen... Repensem suas teorias e práticas. Entendeu? Né? Então, porque... 

Eu... Eu quero que fique bem claro isso. Não é uma briguinha. Não é? E assim. É claro que... 
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Que... Tem pessoas que a gente constroi. Que eu construí uma amizade. Que eu tenho até 

hoje. E tem outras pessoas, que eu tenho respeito e tudo, mas que não sei. Que não foi 

construída uma amizade, talvez uma inimizade. Né? Que também é muito interessante. Eu... 

Eu... Eu não vejo a inimizade. Eu não... Não usaria a palavra inimigo. Mas eu dizia... Eu... Eu 

digo assim. A inimizade, ela também é... É muito estimuladora da nossa... É... Das nossas 

lutas. Sabe? Quem discorda da gente. Quem... É... Briga com a gente. É... Quem... Quem fala 

mal da gente (risos). Também... Estimula a gente a... Se repensar. Né? Eu não vejo como... Eu 

não vejo como uma coisa negativa. Eu... Eu... Eu vejo como... Uma... Uma... É... Algo que tá 

relacionado á condição humana. Né? A condição humana. Porque nós somos históricos e 

sociais, sendo históricos e sociais. Claro que a gente vai é... Tendo muita... Muita luta pra 

sobreviver. [...] 

 

Então, aquele texto que eu escrevi pro... O meu ataque. Né? Em que eu coloco a... É... A 

relação. Paulo Freire, Noêmia Varela, Ana Mae Barbosa e Brennand. Né? Eu não sei nem se 

nessa ordem. Mas é... Esses personagens. Né? Os educadores e o artista. Né? É... Eu... Eu... 

Eu... Digo que são histórias vivas de lutas. Né? Então, pra mim, a palavra luta tem um... Um 

sentido muito forte. Né? Mu... Muito forte. Não como uma coisa que... Dá dor. Mais uma 

coisa a... A luta como a... Como uma questão de... De... Do viver mesmo. Não é nem de 

sobreviver, porque sobreviver é pouco. É a questão do viver mesmo. A luta possibilita um... 

Um viver com mais qualidade. Né? Talvez... Talvez até um viver com mais... Com mais 

dignidade. Né? Eu... Eu... É... É... Cada vez mais que eu olho pra Dona Noêmia, me lembro 

de trechos da vida dela, e a dignidade com que ela nos olha. Né? É... Eu percebo que isso é 

muito importante. Né? E o... E o que se da também com Ana Mae. O que se dá com... Com... 

Com todas as pessoas que... É... São educadores de verdade. Não são meros professores. Mas 

educadores de verdade. Né? 

 

Talvez o... O fio condutor. Agora nessa última seção, eu tô tentando entender. Né? E... Pelas 

coisas que você me falou. Que não são gravadas. Tô tentando entender. O... Qual o fio 

condutor disso tudo? Né? E... A... Uma coisa que me vem assim... À cabeça, muito 

fortemente, é que... A... É... A arte. A arte-educação abriu pra mim a... Relação entre... 

Estudar... E... Vida. Né? Talvez o fio condutor seja... Seja esse. Talvez não. O fio condutor 

dessas... Dessas memórias. Né? É... É que... A... As descobertas. Né? As descobertas o... A... 

E aqui eu tô chamando as descobertas do... Do estudar. Né? Do estudar, do pesquisar.  Do... 

Do se formar, do se constituir humano, e se constituir profissional, não se separam, porque a 
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vida é que vai ligando tudo isso. A vida é que vai ligando o... A... O profissional com o 

pessoal. Né? É... É, pra mim é muito... Muito claro. É... É... Claro, que, quando eu estudei 

Novoa, eu vi como teoria. Né? Mas eu... Eu... Eu não separava isso. Né? A... A... Ser. Ser 

profissional. Ah! Me lembro uma coisa do... Do... Do livro de Clarice Lispector, é... Uma 

Aprendizagem o Livro dos Prazeres. Tem um trecho que ela diz assim: “Ser se o que se é. É 

grande de mais, é incontrolável.” E aí, tem um outro texto que ela diz assim: “O melhor modo 

de se despistar, é dizer a verdade.” Então, Juntando essas duas coisas. Não é? É... A verdade. 

Mesmo que seja em tom de ficção, mesmo que seja em tom de reelaboração. E vai ser sempre 

em tom de reelaboração, porque nós já nos distanciamos. Né? A memória dá essa 

possibilidade da gente ver é... É... É... Organizar o nosso... O nosso passado. Né? É... É muito 

claro. Pra mim. Né? Talvez o... A coisa mais importante, é que o desejo de aprender e 

apreender. Eu aprendi essa diferença com Dona Noêmia. Aprender e apreender. Né? A gente 

aprende um monte de coisa. Mas um monte de coisas que são mecânicas. A gente nem sabe 

por quê. Quando a gente apreende, a gente sabe por quê, e a gente torna nosso. Né? Então, 

apreender é ato de vida. É... É... É... Sobrevivência. É... É respiração. É ser. Né? É ser-se o 

que se é. 
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Imagem 9 – Solange Costa Lima. Fotografia sobre papel (24x33cm). Autor 

Desconhecido. Arquivo pessoal. 

. 
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Entrevista com a professora Solange Costa Lima, Manhã do verão nordestino, 11 de março de 

2010. 

 

Voltando a... O... Iniciando. Esse meu grande desejo de conviver e de saber tudo que era 

possível sobre arte. E o que... Eu vim de uma família toda de professores. Né? Ou então 

advogados. Isso se falava pouco, mas eu me lembro. A grande emoção que eu tive quando eu 

entrei em casa de uma moradora da fazenda nossa, e que ela me apresentou como primeira 

coisa o oratório dela. E ao abrir o oratório é... Tinha vidro de todas as cores. E os sons 

encheram, assim, o ambiente. E uma coisa linda que tinha dentro. Né? Argozos. E os... 

Enfeites de papel. E... Eu maravilhada. Eu maravilhada com aquilo tudo. Mas ainda muito 

cheia de preconceito, avistei o padre Cíço. Padre Cíço! Mas que é isso? Eu... A... Por que eu 

não gosto muito do... Não minha filha! Não diga nada com meu padinho! Aí, beijou minha 

boca. E eu acreditando na beleza da sensibilidade daquela mulher do campo que plantava. 

Fazia... Torrava café pra gente. Né? E depois doou a minha mãe uma filha que foi minha 

irmã. Chamada Adélia. Essa foi a minha primeira emoção, de que o povo era capaz de fazer 

arte, de expressar a beleza das cores, das formas. Entendeu? Das crenças. Né? Através 

daquele oratório. Pas... Depois dessa emoção. Ela passou a me mostrar as... Os... Os depósitos 

onde elas guardavam água. E cerâmica. E que eram feitos por eles. Pelos filhos, por elas. Né? 

O coco também feito por elas. O coco de tirar água. Né? E... As jarras. As jarras onde eram... 
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Onde eram... Esfriadas as águas que elas traziam das fontes. Né? E coavam, e é... É... É a água 

de beber. É... Essa foi o... O... O meu primeiro [...] Emoção. Bem! Vou... Saindoprda escola, 

aí vem aquele mundo todo do conhecimento. Né? Escola nova, e... Preparar pra alfabetização. 

Nisso uma... Nisso uma das expectoras, olhando os desenhos dos meus alunos, e a alegria 

com que eles trabalhavam, E derramavam. E a diretora reclamava por que tinta caiu no chão e 

manchou o assoalho da escola, e etc. É... Então, ela me chamou. E... Para um curso sobre 

trabalhos manuais. Era assim que era chamado. Essa é a data de novembro de 57. Eu tinha 

acabado de me formar. Né? E já estava... Já tinha feito o concurso para magistério. No... No 

estado. E aí, que eu entro no mundo oficial e... E vou trabalhar pela arte. Esquecendo muito 

essa questão do conhecimento, da alfabetização, que era muito falada naquela época. Né? O 

método Paulo Freire também que ajudou muito. Então eu fico muito voltada, cada vez mais 

para uma atividade, que levasse o aluno ao trabalho pessoal, cheio de alegria, cheio de beleza. 

Né? E encantamento. Bem! Começou aí. Curso de trabalhos manuais. Eu achava que... Era 

mais do que... Não era um trabalho manual. E... Que não tinha no currículo. Né? Esse curso. 

Era um curso... Que vinha ajudar no jardim de infância. Mas não era uma coisa ainda é... A 

Secretaria não falava ainda num curso de arte mesmo. Né? Então, as supervisoras é que iam 

dar esse curso. De trabalhos manuais. Bem! Eu fiquei nisso alguns anos. Né? Tive uma ajuda 

muito grande de Anita Paes Barreto e de Dosa, que era sua secretária particular. E que 

acreditava profundamente naquele... No método Paulo Freire, Não é? E que aí estava um 

grande... Uma grande semente para surgir o curso de arte pro professorado. Né? Legítimo. 

Onde a gente iria aprender toda... Toda linguagem da arte. Né? E também os grandes artistas, 

que nos servem de... De... De sinais. Né? Dessa comunicação. Mas também, de cada aluno... 

Pode realmente é... Criar dentro do seu... Do seu conhecimento. Né? Ele pode criar, tanto em 

artes plásticas, como em música. É uma coisa que a gente batia muito também. A música. 

Bem! Nesse meu... Caminhar. O lugar. Mas o lugar legítimo pra arte. Afinal, chegou no Rio 

de Janeiro, através do ministério, um curso do INEP (Instituto Nacional de Estudos 

Pedagógicos). E foi ele... Esse curso eu... Fui... Entrevistada e... No [...] Por Gilberto Freire. 

Né? Nós fizemos então uma inscrição. E de cada capital ia uma professora. Retirada da 

Secretaria de educação e também preparada por... Pelo instituto Joaquim Nabuco.  E... E... 

Nós tivemos um curso com a... Aquela que é hoje a grande trabalhadora em... Você sabe 

quem é. Madre... Circo?! Madre Escobar? Madre Escobar. Madre Escobar também deu uma 

força muito grande pra que... Esse curso fosse... Fosse feito. Né? E... E também fez esse curso 

de preparação conosco. Né? E... E... Desse grupo, eu fui... Escolhida pra... Pra fazer o curso. 

Bem! Esse... Se chamou também... Logo depois desse curso. Houve um seminário de aulas 
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práticas sobre arte infantil. Em especial, desenho, pintura, escultura, gravura, monotipia, 

estamparia, cartazes e letras, mosaicos, vitrais e azulejos, observações de aulas, e práticas de 

ensino na escola expremen... Experimental do INEP. E foi aí, que eu conheci uma das escolas 

do INEP, além das escolas parque onde fazíamos também... Trabalhos e tínhamos aula. A 

escola Fátima. No bairro de Fátima, que era uma escola modelo. Então, eu passei nessa escola 

todo o ano. O primeiro e o segundo semestre. Né? Que foi muito valioso. Bem! A... A nossa 

professora... Chefe... Desse... Do INEP. Era a... Lúcia Alencar. Professora Lúcia Alencar. 

Esposa também de um grande pintor que esteve sempre conosco. Que... O. Ruben Valentim. 

Então, ela surgia assim, com... Panos. E... Era uma coisa inteiramente... Nã... Não acadêmica. 

Não é? Quando a gente olhava o pano menos grego. O que fazer com o pano?! Não é? 

Bordados criativos. Ah! Vocês vêm de cidades que... Que... História tem o bordado na sua 

cidade. Né? Então eu levei um de uma tia minha que sempre trabalhou em Pesqueira e... Renê 

Sose. Né? E por que esse nome francês. Né? Era por que... Nos colégios eram sempre de... 

Da... Franceses. Né? Ou alemães, etc. e tal, e ficou com esse nome Renê Sose. Uma renda que 

é feita em cima de um papel, mas o desenho sempre era o mesmo desenho. Né? Aí, a gente 

discordava já por conta dessa aprendizagem no curso do INEP. Por que eu... Eu não falei dos 

professores. Mas os professores. Entre eles ficou conosco, além de Luciano Castro a... A 

Doutora... Inglesa. Mistie Robson. Ela... Ela que nos levou. Essa parte toda da... Da escultura. 

Ficou com ela. Né? Cada um desses. Pintura tinha um professor, que era Mussalem Castro. 

Escultura, Mistie Robson. Gravuras, Imonot Píer. Augusto Rodrigues trouxe também grandes 

gravuristas. Que nós não... Conhecíamos. Né? E... E ela a Lúcia Alencar, trabalhava também 

com estamparia. Tinturar panos. Né? Em cores. Tudo isso a escola podia fazer com a maior 

simplicidade. E também aí, nós tivemos também um... Uma grande ajuda, por que Augusto 

levou Vitalino. Eu... Conhecia pouco. Via nascer uns bonequinhos e etc. me emocionava e 

tudo, mas... Ele... Ele... Ele vai e dá um curso sobre cerâmica. Né? Sobre escultura. Faz na 

Escolinha de Arte do Brasil. Faz um forno. Então, nós tavámos assim sendo... Batizadas. Né? 

Por todas as áreas de criação que a escola deveria a... E muito atrasada ainda em despertar no 

aluno essa criatividade, que é inata. Não é? E que se o aluno é... Ele... Ele não... Não se 

satisfaz com...  O risco, o traçado, a cor, o lápis. Sempre ele trabalha com lápis sim. Mas tem 

outras atividades que ele pode fazer. De modelar. Não é? De estampar. De... De gravar. Como 

todo menino gosta de fazer... Em série seus desenhos. Não é? Isso levaria a uma... Uma 

satisfação muito grande. E também o crescimento de sua sensibilidade, e... É como se... E a 

alegria. Alegria de aprender. Sem ser só aquela coisa acadêmica. Né?.. Do... Do... Do 

aprender a ler. Mas, ele ia aprender a ler como... Não vou dizer. Né? Como Paulo Freire dizia. 
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Né? O meu chão é o meu quadro negro, e gravetos o meu giz. Encantada com esse novo 

método, eu continue,i a parti dessa realidade, conscientizando cada um dos educadores, para... 

Para caminharem nessa... Nessa alfabetização nova. Do chão do quintal da minha casa. À 

sombra dos manguezais. Com palavras do meu mundo. Não do mundo maior dos meus pais. 

Isso era o movimento de educação de Paulo freire. Bem! Tão apaixonada estava, que com a 

chegada de Dom Helder, e com ajuda de Dom Marcelo Carvalheira, que era o... O... O chefe. 

Ainda não era bispo. Era Monsenhor Marcelo Carvalheira. Então ele nos deu... Olinda. Que 

Dom Helder disse que... Que tava muito contrariado com os... Os guias mirins de Olinda. Eles 

iam mostrar Olinda, e até a voz... Eles repetiam a vos do frade que tinha... Convidado eles. 

Aqui a catedral de Olinda! Era um alemão que falava, e os meninos falavam no mesmo tom. 

Ele disse: Não! Esses meninos podem... Dar muito... Isso pode ser um enriquecimento enorme 

pra... Pra o entendimento deles. Não é? Aí, agora eles precisam de uma... De uma 

especialização em... Em artes. Com professores. Que eles vão... En... Entre nesse mundo a 

arte. Que eles tão mostrando a arte, mais sem nem... A cidade de Olinda merecia que os guias 

mirins que eram tão interessantes, tão vivos. Eles... Crescessem. Não é? Inspirados nesse 

pensamento de Paulo Freire. Né? Então, eles iriam pra uma escola diferente. Onde eles 

iriam... É... Desenvolver toda sua... Sua criatividade. E eles pergu... Então eu perguntei. O que 

é que eles queriam dessa escola? Ah! A gente quer um... Uma escola pra ser pintor como 

Adão Pinheiro. Nós queremos ser pintores com Adão Pinheiro. Ah! Pois não! Então Adão 

veio também pra esse grupo trabalhar conosco. E também veio conosco um... Um grande... 

Escultor de Caruaru, que aprendeu com Vitalino. Ele veio fazer todos esses bonecos de barro 

que vocês os vêem ai. Aí, eles ficaram muito animados, e começamos então... Essa... Essa 

nova experiência na Escolinha de Arte de Olinda. Mas o... Onde nós vivíamos realmente cada 

dia mais ensinamentos, mais prática. Era na Escolinha de Arte do Recife com Noêmia Varela. 

Então, nessa... Nesse... Saída nossa pra Olinda. Saímos, eu Solange, é... Rosa Vasconcelos, 

que também era da Secretaria. E saiu Pedrosa conosco. Adão pinheiro. Guida Charrita, que 

era uma pintora de Olinda. É... Manuel Eudócio, que era o... O nosso... É... Escultor. Né? E... 

Em cerâmica. E lá, nós conseguimos caminhar, entre esses guias mirins. Não é? E eles foram 

figuras que até hoje...  Até hoje, nós temos notícias de muitos que Fo... Foram estudar a... Até 

na faculdade quatro deles, sabe. Muitos. Muitos. De vez em quando aparece sempre um. Essa 

escola por incrível que pareça, foi fechada nos primeiros... Atos da... Da ditadura militar. 

Começou tirando o prefeito de Olinda, que era Marcos Freire. E aí, a escola foi fechada. É... 

De uma... De uma maneira incrível, negativa, por que eles acirraram duas... Duas lideranças 

dos alunos. Né? E essas lideranças, que era... Eram... Unidas. Né? E... Todo trabalho era feito 
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em conjunto. Tinha um... Um dos rapazes que era o chefe do... Dos guias. E... E... Essa... Essa 

desagregação eles... Colocaram dentro da escola uma pessoa que era aluno, mas era... Era um 

mandado da polícia. Né? E... Destruiu todo aquele início. Mas, nós tínhamos uma outra... Um 

outro trabalho da Secretaria de educação na Ilha do Maruim. E essa... Essa experiência eles 

não conseguiram acabar. Né? Essa experiência nós tínhamos uma ajuda de uma... De uma 

ONG francesa, que construiu uma casa, e os meninos deram o nome de A Tanajura. Mas a... 

A escola. É apenas uma escola de convivência deles para... Para descoberta de suas vocações 

para arte. Né? Eles pintavam. Eles... Eles tinham também um grupo de... De ritmo. E que e... 

Faziam os instrumentos com Naná Vasconcelos. Entendeu? Tinha canto. Mas a grande... A 

grande... O grande trabalho deles era mesmo o trabalho de artes plásticas. Essa Escolinha de 

Arte do Maruim. Mas eles eram donos da casa. Ele era um... E essa... Essa continua... Eu não 

sei dizer hoje. Mas, ficou a... Bastante tempo nessa Escolinha de Arte da Ilha do Maruim. Da 

Ilha do Maruim. E também faz parte da localidade de Olinda. Né? De Olinda. Bem! Nisso, eu 

continuei na escolinha de arte. De volta pro Rio, Né? E... Lá [...] Sim. Como arte educadora, 

eu então, continuei fazendo pesquisas... Na USP. Depois tive um curso também de 

coordenadoras e especialistas em Escolas Técnicas. Onde eu também, além de... De fazer 

essas especializações que eram próprias da supervisão da Escola Técnica. É... Nós fizemos 

um trabalho também em arte... Lá. O curso de treinamento para multiplicadores de 

atendimento pré-escolar pelo departamento de ensino fundamental do MEC, em Belo 

Horizonte. Depois, fui diretora técnica da pedagógica Escolinha de Arte do Recife. E aí, nós 

conseguimos assim... Entrarmos assim no mundo... Com... Com empresas. Então eu estava 

dizendo aqui ao professor Everson. Que maravilha foi trabalhar com... Com a Kodak. Né? E... 

E... Eles nos davam depois os trabalhos dos meninos... Os meninos faziam as bonequinhas. 

De pano. Faziam suas paisagens. E eles depois fotografavam, e esses cartões eram vendidos. 

Com isso, a gente ia dando... Dando... Um... Um rendimento pra Escolinha de Arte. Bem! [...] 

Noêmia era sempre... Aquela que nos encorajava. Sempre a ir mais... E... Então, ela nos 

trouxe o livro de Rosas zolades. O Impressionismo de Guido. O Menino Índio Bororó. 

Também foi um trabalho muito... Muito estudado pelas professoras e... Muito rico. Esse 

trabalho. 

 

Olhe. A minha vida continuou intensamente. Sempre voltada pra esse trabalho do social e... 

Com a Secretaria de Educação. Né? Depois com a prefeitura do... Da cidade do Recife. Mas 

nunca perdeu a sua grande chamada que era a... A arte. Entendeu? Por exemplo. Eu na 

prefeitura fiquei com os professores é... Trabalhando num livro. E foi uma experiência muito 
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interessante. É... Nós não tínhamos um livro que falasse assim... Diretamente ao aluno da sua 

cidade. Era pra o terceiro ano. Então nós fi... Estudos sociais. Aí, nós tivemos um históriador. 

Antonio... Antonio Paulo. É... Isso no governo de Evla Soares, como Secretaria. Então 

fizemos esse livro. Todos contam a sua história. E... Com... Uma frase de Paulinho. Paulinho 

da Viola veio pra o lançamento desse livro. Que tinha uma frase dele. “As coisas estão no 

mundo. O que eu preciso é aprender.” Né? E esse livro foi todo registrado e... Por conversas, e 

por desenhos das crianças da prefeitura. Foi uma coisa assim muito interessante. Muito 

interessante! Depois nós fomos convidados a fazermos mais. Né? A Cidade no Olhar da 

Criança. Então nós fizemos um... Um... Um filme. Que... Que esta aqui, e aí, você vai 

aproveitar. Nessa... Nós trabalhamos também com... Um... Uma técnica. Que é a técnica de 

cinema de animação. Né? Essa técnica... É... Foi a arte do cinema. Foi uma homenagem. De 

que veio a apresentação toda pra... Pra cidade do Recife. Né? A Cidade no Olhar da Criança. 

Então tem todos nomes... Das equipes. Entendeu? Tá aqui. Com um Trabalho assim, também 

muito rico, e... E que deu assim... A certeza de que a gente podia fazer assim, fotografia numa 

escola primaria. Entendeu?  Que a gente podia fazer cinema. Tudo isso nos deu uma... Uma... 

Uma maturidade pra enfrentar. Então levávamos essa expe... Essas experiências para 

conferências. E... Conferências, onde a gente reunia, também, os assessores. E aí, todos esses 

do departamento de atividades culturais. Tanto da Secretaria como da prefeitura. Também 

chamada DACSE, que era o Departamento de Atividades Culturais da Secretaria de 

Educação. Bem! Logo mais, eu tive um horizonte maior, que foi ser assessora especial do 

gabinete do Governador de Pernambuco em 1999, 2001 e 2003. Então, aí eu fiquei 

responsável pela implantação desses projetos especiais. E esses projetos especiais eram todos 

voltados para a educação da arte. Através da arte. Então aí nós tivemos possibilidades de... 

De... Fazermos cursos, conferências. Não é? É... Reunidos com a prefeitura sempre. Né? Aí, 

levávamos... Levávamos... Trazíamos também o professorado Ana Mae, Cecília Cure. Todo 

esse pessoal que tinha uma... Uma experiência grande. Né? Então, o pessoal foi conhecendo 

todos esses grandes professores de arte e já estavam fazendo parte da... Por exemplo, Ana 

Mae. Já na USP atuando na pós-graduação. Então ela... Ela veio dar cursos conosco e através 

da Incea também que é internacional para educação da arte. A Ampapo, uma associação 

nacional de pesquisadores em artes plásticas. Né? E ela vinha lançar os seus livros. Né? 

Recorte e Colagens. Tópicos e Tópicos. A leitura de Subsolo. A Imagem e o Ensino da Arte, 

em 1997. O Ensino da Arte e sua história. Inquietações e Mudanças no Ensino da Arte. Então, 

isso tudo foi dando a... A nós, a possibilidade de formarmos até uma federação. Né? É... A 

FAEP, que era uma fundação de arte educadores.  Né? E que se expandiu pelo Brasil inteiro. 
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Nós tínhamos assim, uma convivência não somente com a USP, e o Rio, a universidade do 

Rio de Janeiro, por conta da escolinha de arte. Mas também com a Escolinha de Arte do 

Brasil, do Rio Grande do Sul. Né? Que até hoje nós trazemos professores como há pouco 

tempo. A professora Ana Alice. Né? Que tem uma experiência também enorme com a 

imagem. A imagem pra... A... A educação infantil. Ela é... É... Uma... Estudiosa. Né? Do... 

Do... Do acompanhamento do desenho infantil. Por que é preciso começar cedo. Logo das 

classes iniciais de alfabetização. Já na alfabetização entrar toda essa linguagem. A linguagem 

do desenho, do risco, da linha. Né? Do contar sua história. De pintar, de desenhar sua história, 

a sua casa. Então toda essa... Essa... Gama... É preciso que seja trabalhada. Né? É... Agora... 

Depois desse meu trabalho como... Como... No DACD, Né? Foi à assessoria especial que deu 

a possibilidade de expandir mais a... O... A linha dos arte educadores. Depois eu fui pra... Ser 

responsável pela implantação de projetos especiais. Nesse... Nesses projetos especiais, os 

parâmetros curriculares de arte. Aí, nós viemos com o nosso grupo. Isso já em 2001. Eu 

coordenei um projeto Cidade Cidadão, de educação ambiental da CEDUC, que trazia também 

os... Os professores de arte. E aí o professor de arte que Márcio Salim entrou nessa Cidade 

Cidadão. Foi a... Um trabalho que a gente fez junto à música. Que foi naquela escola de 

música do estado. Né? Centro de Criatividade... Centro de Criatividade Musical. Né? Onde a 

gente também quebrou muitas arestas com música. Né? Então o aluno ia... E conseguiu até no 

conservatório. A gente quebrar um pouco o academicismo. Né? Então, o aluno fazer os seus 

instrumentos. É... Explicar os seus sons através da música, com a mesma linha que a gente 

tinha recebido de Cecília Couto. Né? A coordenação de um projeto de meio ambiente no 

clube da árvore, também que veio do sul. A gente fez esse... Esse clube florescer nas escolas. 

Os alunos iam plantar, e depois ele ia colher frutos e folhas. E ia pra... Uma... Uma... Um 

obser... Um laboratório de arte. Eles chamavam laboratório de arte. Contudo que eles tinham 

apanhado nos seus meões lá. Né? Isso... Essa coordenação do meio ambiente. Depois eu 

participei de um projeto para eleições diretas para diretores das escolas publicas. E... Já na 

Secretaria de educação, no SEDUC.  E aí, a gente também fez questão de que fosse respeitada 

a área de arte. Que foi na Secretaria de educação. Né? E a coordenação de projetos para pais 

nas escolas da região metropolitana. Isso também em 2001. Participação também no... Numa 

capacitação de professores indígenas. Aí foi muito interessante. Muito interessante! Por que... 

É... O índio... É... Ele não se separa. A índia não se separa do seu filho menor. Né? Então, é... 

Tudo era feito com os filhos no braço ou andando. Né? Então a gente teve que... Mudar muita 

coisa. O regime de classe. Né? Do desenho. E também, aprender o índio. Me lembro muito 

de... Um... Uma senhora índia, que o professor que me disse. “Olhe, a minha... Minha aldeia é 
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muito pacifica. É muito pacifica. Mas tem horas que... Tem momentos que eles são... Muito 

desunidos, Guerreiam muito entre si, e a... A... A... Minha lagoa fica quente. A senhora pode 

acreditar que fica quente. Quando há paz na aldeia a água fica também agradável.” Quer 

dizer, eu nunca podia imaginar que uma mulher tivesse essa observação. De que, é... 

Quando... Quando eles guerreiam e brigam muito a... Essa associação que ela faz com a 

natureza. È essa associação que a gente quer que a criança faça com a arte. Os elementos da 

arte. Né? Então que... Que seja o ensino, que venha... Que venha cubrir o conhecimento da 

letra, das vogais, das sílabas, as palavras, as sílabas chaves da leitura. Um... Ele... Ele vai 

trazer a palavra... E... Ele vai trazer também essa palavra um som. Essa palavra tem uma cor. 

Ele vai pintar a cor, dessa palavra que ele descobriu. Né? E essa palavra foi dada por um... 

Um... Um menino. Então ele vai desenhar um menino. Sou eu. Entendeu? Essa coisa que... 

Assim como aquele índio trazia. Trazia a... A história da sua aldeia, e a... A lagoa. Como a 

lagoa também era... Era um personagem. Era um personagem. Não era somente no... No 

aspecto físico da aldeia, era também um personagem que... Que ficava quente, quando eles 

estavam guerreando (risos). E que ficava agradável quando a brisa soltava quando todos 

estavam em paz. Isso me deu uma... Um entendimento novo. Né? Com a arte. Isso foi aqui no 

Colégio dos Maristas, que também é muito bonito aqui em Apipucos. É muito... E elas... E 

elas também se sentiram bem, por que elas estavam no meio de matinhos. Pequenas matas e 

tudo. Isso foi feito com a Secretaria de Educação. E, eu participei como uma pessoa ligada à 

expressão da arte. Junto com os professores, os sociólogos, os historiadores, Os ar... Né? 

Tudo isso, mas tinha que ter alguém que participasse, e fosse avaliar isso. Outra grande 

participação que eu consegui também, foi no Ginásio Pernambucano, quando eu fui trabalhar 

lá, e esse centro de estudos experimentais do Ginásio Pernambucano, estava sem o seu museu. 

E aí, era preciso ressuscitar esse museu. Então cheio que o museu foi dado por um Frances e 

foi um trabalho lindo, por que a gente levou também os alunos a... A... Descobrir. Né? E era 

lá que eles iam desenhar. Por exemplo, a primeira área que ele... Que nós... Que ficou pronta 

no empalhamento foram os pássaros. Então eles foram desenhar esses pássaros. Isso também. 

Eu achei muito bom também, quando na... Na experiência com o museu. A restauração do 

museu. É que... Tinha uma planta carnívora, e eles não conheciam. Então, todos queriam 

desenhar essa planta. Essa carnívora. E ela estava lá empalhada. Sabe. Era uma coisa que nem 

os professores conheciam essa planta carnívora. Depois as borboletas. Foi outro mundo, onde 

eles fizeram uma exposição linda sobre as borboletas. Desenharam as borboletas já nos vidros 

próprios do... Do... Da restauração. Agora é... Era difícil, por que tavam também renovando a 

biblioteca. E queríamos também toda a atenção dos alunos para a parte literária etc. e tal. 
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Então, tudo isso o arte educador tem que... Tem que administrar. Né E tem também... Sem... 

Sem se deixar contaminar totalmente pela literatura, que é a arte da palavra, tudo isso. Mas, 

também tem as expressivas. Alunos que precisam nesse momento aparecer. Então eu lhe 

apresento os nossos escritores. Né? Então os livros todos do... Da grande biblioteca do 

Ginásio Pernambucano. Machado. E os nossos. Né? Todos os nossos grandes escritores, mas 

também os nossos atuais escritores, que são os alunos. Né? Então isso é que a arte nos ensina. 

Que em cada atividade dessa. Tem que estar o aluno com a sua criatividade. Não pode ser 

somente repetição. Repetição dos grandes nomes, dos... Da... Da história dos grandes homens. 

Né? Mas, que também deixe falar, como aquela índia que falou. Né? Bem! Isso foi a... A 

restauração do museu. Teve essa... Essa... Facilidade de poder dar ao aluno. Uma... Eles 

estavam muito encantados com o laboratório de química e tudo isso. Né? E eu também 

entrava pra essa mesma paixão pela... Pela... Pela aquele laboratório de química. Mas, eu 

dizia, olhe, a professora de arte vai a unir esse... Esses líquidos, as unhas e tal. Vai chamar 

atenção do aluno pra ele desenhar um... Um desses objetos da oficina de química, e com essas 

cores que tão aqui nos vidros. Que eles estão misturando. Então, isso é importante. Bem! Por 

fim, eu participei com essa minha paixão. Descobriram que eu devia ir pra um espaço ciência. 

Que era um centro novo em Recife, interativo, de divulgação científica, ensino das ciências. 

Então, eu entrei pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente. Mas, eu tinha um 

recado a dar. Né? Que era exatamente como... Como o... Esse espaço de ciência poderia ser 

criador. Aí, a primeira coisa que eu vi, foi a menina fazendo uma massa pra o papel. Fazendo 

papel. Aí, eu digo: Bem, nós vamos aproveitar esse papel. Que você vai fazer. Que você tá 

fazendo aí pra... Pra exposição. Né? De ciências. Aí, saindo o papel. Primeira parte. A 

segunda. Vamos! Eu achando maravilhoso. Agora esses papeis, vão pra mão dos alunos. Que 

vierem olhar a exposição, e eles vão trabalhar nesses papeis. “Ah! Mais esse papel vai ficar e 

coisa assim.” Aí, sempre tem essa questão da... De... De cada um manifestar só a sua... A sua 

parte. Né? A sua especificidade. Mas, nessa especificidade, tem que ter um carimbo. E quem 

é que dar o carinho. É a criatividade do aluno. Né? Então, ele vem pra exposição e ele vai 

dizer: Ah! Esse desenho aqui é meu, nesse papel. Né? Oh! Meu Deus é lindo! Esse menino 

saiu. Esse menino saiu pra vim pra... Se... Um... Presentear a professora. Saiu lá... De 

Afogados da Ingazeira. Então, ele veio viu se fazer o papel. Que maravilha vocês fazem o 

papel. E viu o desenho dele nesse papel quando enxugou. Ele esperou que enxugasse e ele 

então desenhou. E botou no museu. E ele levou. Pra onde? Pro seu lugarzinho lá. Bem... 

Distante. Que não tem uma... Uma... Um centro interativo de ciências. Né? Mas, ele levou o 

trabalho dele. Bem! Eu acho que aqui, a última coisa que eu realmente fiz foi a do Ginásio 
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Pernambucano e o Centro de... Centro de Ciências. Centro Interativo de Divulgação científica 

no Ensino de Ciências. Eu... Eu lembro muito. Por que, logo depois disso, eu fiquei [...]. Só 

com trabalhos. Como é que se diz. Que... Que... Que eu não podia expandir. Né? Então, eu 

fiquei ainda dentro... De uma experiência... Que tinha um valor social. Que foi a cruzada de 

ação social. Que eu me dediquei e etc. Mas aí, eu... Eu tive que... Eu fiquei na chefia. Então 

tinha que ver é... A criança pré-natal. Depois é... Nascimento. A... As... A alimentação dessas 

crianças. Né? Que elas passavam o dia lá. E tudo. Então, foi um trabalho social onde eu não 

pude mais me desenvolver. Só que eu não parei de... De... Então com os meus colegas. 

Professor Everson, Professor Fernando, professora Ana Mae. Então, professora... Não... Não 

parei. Ia... Íamos, eu e Noêmia a todas a fes... Por exemplo. Tinha uma reunião lá no DEC. 

DEC. Né? DEC, que é da universidade. Então, não perdíamos nenhuma. Vinha... Aquela 

menina, Coutinho. É... Rejane Coutinho. E outra... Outra... Outra colega. Então vinham dar... 

Sobre a questão da arte contemporânea. Nós estávamos lá. Eu, Noêmia. Éramos apresentadas, 

o povo batia palmas (Risos). Éramos figuras. Era... Sim! Mas, eu tenho uma pra contar, muito 

boa. Dessa... Dessas idas ao DEC, tinha uma... Um professor mandou... Que cada grupo de 

sete pessoas, ou dez pessoas. Fizesse... Olha aí. Um trabalho... Um trabalho sobre o sapato. 

Sobre o sapato. O sapato... Eu... Eu... Eu sei que o sapato, é até um objeto se... Que tem sua 

gama soci... Sexual. Né? Assim. Mas eu no levei por isso não. Então a gente foi fazer... As 

pegadas. A... A... Lá no quintal do... Desse centro. Do DEC. Tinha... Era tudo com brita. 

Então a gente não podia fazer nada em cima daquelas pedras. Mas, eu vi umas rosas assim de 

cimento, que era sem dúvida onde escoam a água do CEDAL, e tava cimentadozinho. Eu 

digo: Ah! Aqui, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode fazer... Botar nossos sapatos... 

Assim, um em cima do outro. Né? E... De volta à gente pintar é... Pegadas das pessoas. Cada 

um faz um. Com tinta o... E... E... Senta aqui. E ficou ótimo. Sabe? Aí, era... Aí, eu disse 

assim, que quando eu fui apresentar, eu me lembrei de apresentar as sandálias havaianas. Aí, 

eu disse assim: Veja! Como a arte é... Em tudo. Como ela... Abrange. Abrange em tudo muito 

bem. Imediatamente eu me lembrei que esse... Esse grupo ia chamar as... As alpargatas. É... 

Que fo... Que se... Foram criadas pelos camponeses pra irem aos seus roçados, e hoje nas 

grandes casas de moda e sebos as alpercatas tem o seu lugar. Né? Olhe! E, eles tem origem 

naquele... Naquele pé daquele agricultor que eu vi muitoooo... De enchada nas costas, e a 

aquele... Que, aliás, a deles é muito bem feita, que é de couro. E... Uma... Uma... Uma de pé. 

Pé. Não é? É... Uma ripa de... De couro. Uma ripa de couro. É sola... Sola... Não é sola de 

borracha, por que eles não têm. Eles têm couro. Couro dos animais, couro de boi, couro disso 

tudo. Então, aí... A professora gostou muito. A professora de... Lá da USP. Então, sempre eu 
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estive com Noêmia. Agora, a partir de dois mil e no... E oito. Eu... Saí do cenário mesmo, 

porque adoeci. Adoeci de uma doença séria. Um câncer de mama. E... Mas que eu estou 

curada. Fiz... Já estou na terceira revisão. E... Estou com todos os exames aprovados etc. e tal. 

E ainda não consegui, é... Fazer arte em casa. Né? Pra... Ah! Afugentar! Os bichos dos cantos. 

Né? Por que também chegou uma neta, que tem sido assim... Um encantamento meu. Né? Eu 

vou lhe mostrar a caixinha que ela já faz os seus primeiros riscos. Tem um ano e três meses. 

Eu fiz, é... Uma caixinha de madeira. Né? Mandei cortar. E eu tava sem tinta. Nada. Aí, eu fiz 

essas coisinhas pra natal. Ela chega, Já sabe o canto dela, Ela tira o papel. Ela faz também 

origami. Né? Que eu faço com ela. Não é? E ela brinca. Ela olha esses bonecos e acha uma 

maravilha. Aplica e... Depois ela risca. Quer ver os riscos? Isso aqui é... É... É meu. Ela 

chama nanãe, nanãe, nanãe. Essas meninas. Mas ela faz só linhas. Eu acho que botei lá dentro. 

Assim. Não é? Por que eu tô dando também um material que não é bom. Por que esse 

material... Muito fininho. Não é? Aí, ela... Ela faz assim. Né? Esses são os riscos, eu boto 

Helena. Mas eu tenho todos os... Todos os desenhos da... Pronto! Esse aqui ela trabalhou bem. 

Né? Compreende? Helena 2009. Helena... Tá vendo? Esse aqui. As bolinhas eu fiz, e ela 

então... Era natal. Né? Aí... Natal... Natal. Quando eu fiz. Tava louca pra ver Papai Noel, Não 

é?! (risos) Vixe Maria! 

Mas então, eu acho que, todo mundo pode juntar tanta coisa que tem em casa. Né? De... De... 

Pra criança. Né? Não, eu tô dizendo isso, por que eu acho que a gente tem que continuar 

essa... Essa crença. Essa fé. Isso... Isso é uma fé. Só com fé, é que a gente... Da dinheiro? Dá 

não. (Risos) faz a gente gastar dinheiro. Né? Mas, é preciso que a gente... Que a gente tenha 

coragem. Né? Pra... Pra continuar. A escolinha de arte é... Eu ainda penso que ela vai... Ela 

vai se fortalecer. A gente não... Não... A... A vida não precisa a gente se inquieta muito não. 

É. Eu sempre estou olhando uma pessoa ou outra que possa soerguela. Entende? Eu continuo 

com essa mesma... Mesma... Nós fizemos um aniversário. Você não foi né? Aniversário do 

menino de... De Gerlane. O netinho. E... E... No aniversário, eu até disse a Fernando. Ah! 

Passa. Olha, eu fiz o aniversário de Helena. E tinha brinquedo, tinha boneco, tinha boneco se 

mexendo. E as pessoas acharam uma maravilha. Por que não sabem! Essa classe alta, eles 

encomendam tudo. E é sempre muita comida. Né? Muita comida. Mas, assim... Aí eles 

tinham cada um no lugar das bonecas, ganham lápis de cera. Não sabem muito as coisas. Por 

que, eu lhe digo, Everson, não há coisa mais... Onde, a arte floresça mais, do que entre 

crianças. Né? E... Fazer coisas novas. Diferentes. Não precisa ser tudo, aquela casa de festa 

que faz o que... Bota dentro da cabeça das crianças. Né? Xuxa, e não sei mais o que. Só 

aquilo. É isso que eu digo. Não tenho nada contra. Né? E... É preciso então que a pessoa... Aí, 
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muita gente me telefonando e dizendo: Oh! Solange, mais você já organiza... Eu digo: Não 

meu filho, a mãe da menina também organizou muito. Não fui só eu não. Agora eu dando eu 

dando essa... Essa coisa. O teatrinho, eu disse, pode deixar que eu resolvo com Max. Que é 

arte/educador. Entende? Então, ele trouxe uma menina muito criativa... Muito... E foi ótimo. 

E... O... O... As lembrancinhas também foram dentro de qualquer... Massa... Que... Não sabe? 

Pudessem agradar a dona... E aí, eu disse a Fernando. Fernando você deve fazer. E, ele fez. E, 

eu lhe digo. A escolinha tava ressuscitada. Que alegria! Que cores! Não sabe? Uma beleza. 

Né? Então eu acredito... Eu acredito que... Não é possível, que não chegue um governo, que 

tome, que se sinta acanhado em deixar uma escolinha dessa morrer. Entende?. Deixar uma 

escolinha dessa morrer. Porque... Não é possível! Não é possível! Então, a gente tem... Tem... 

Vocês estão lá. Foi muito bom. E esse grupo da ANARC. Não é? Por que lá, não deixa... Não 

deixa a ideia morrer. Né? Não deixa a ideia morrer. E, eu sei que... Os meninos brincaram 

muito... E... Não... Não eram só as bolas, mas os bonecos também, que faziam movimento. 

Né? E... As cores. Que é um mundo. É um mundo, no qual fazia ele por essas casas. Não é? 

De aniversário. Agora... É isso. Por exemplo. Eu não sei como as escolas estão. Sei que eu 

converso com algumas mães que me dizem que, os meninos... Equipe. Escolinha é equipe. O 

ensino. O ensino. Conhecimentos. Conhecimentos. Intelectuais. Não têm nada de... O que foi 

feito assim... Pra primeira... Primeira aula dos meninos. Aí, os meninos dizem que tão 

gostando. Né? Porque se... Aí, vem logo... Como é aquilo. Liptop. Não é? Leptop. Leptop pra 

cada menino. A tecnologia. Pronto! Aí, quando a tecnologia chega. Aí, acabou-se!  

 

Olhe, eu fico muito agradecida e... E embora as coisas não estejam tão concatenadas, mas a 

partir de uma... De um curso bem feito que foi o do INEP. Né? Criou em mim a... A força. 

Né? Pra em cada... Em cada ambiente que eu vá, de ensino, tenha lugar para o lúdico, para a 

criação, para a alegria. Né? De... De criar. De vivenciar. Que jamais esquecerá. Né? Jamais se 

esquecerá! Bem! Eu terminando mesmo, eu quero fazer uma homenagem assim, muito 

profunda. De respeito à memória do Doutor Anísio Teixeira. É... Ele me fez conhecer todo 

esse mundo, valorizou. Não é? Não somente ele, mas depois pacientemente Noêmia, como 

grande pedagoga também, grande criativa. Ela foi me modelando, me modelando, me 

mostrando, pedindo mais. Então, ela fez a minha caminhada na arte. Com também Ana Mae. 

E como também a crença dos meus amigos. Eu sempre me tornei amiga. Os meus amigos 

não... De arte. Eles não tinham defeito. Uns mais afetivamente estavam junto. Fernando. 

Ultimamente Fernando Azevedo. Ana Mae. É... Rejane Coutinho. É... Ana Alice. Everson. 

Everson. É... Pedrosa. Não posso deixar. Ia esquecendo Pedrosa. E... Que foi um grande 
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baluarte comigo. Rosa Vasconcelos. Né? É... Então, são pessoas que até hoje. Quando a gente 

se encontrar. Volta à cachaça. A mesma cachacinha de arte. Então, é... Agora, a historinha da 

Escolinha de Arte do Recife, eu acho que eu poderia fazer uma coisa mais bem feita, 

entendeu? Mais bem feita. Por que hoje, foi muito assim, o meu caminhar. O meu caminhar. 

Né? Então, inicio... Meio... E o fim, foi no Ginásio Pernambucano, dando um valor ao museu. 

Não é? E com... Que os meninos... Que os restauradores, sim. Os restauradores. Homens que 

estudam só com... Como fazer. Mas, eles também estavam ali. Criando. Né? Olhando o que 

tinha... Tinha... Tinham um legado, que tinha ficado pra eles. Né? Valorizando. E vendo a... 

As espécies. Eles não somente aprendia ciência, como aprendia também formas e cores. Né? 

Que é que nos dá alegria. 
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APÊNDICE 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 10 – Rosa Vasconcelos. Aula na Escola Ciranda Cirandinha no Recife. 

Fotografia sobre papel (24x33cm). Autor Desconhecido. Arquivo pessoal. 

. 
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Entrevista com a professora Rosa Vasconcelos, verão nordestino 15 de março de 2010. 

 

Eu gostava de rabiscar... Eu levava muito carão na escola, por que... Eu rabiscava muito. Eu 

gostava era de desenhar, e... Eu fiz o meu curso primário com professora particular. Mas não 

era particular, só eu e ela. Poucos alunos formavam a turma. Em Carpina. E, depois eu vim 

estudar nas Damas. No Colégio das Damas da instrução Cristã-Recife. Chegando aqui eu 

participei de uma seleção... Para entrar na quinta série. Aprovada, vim morar no Recife e 

estudar nas Damas. No colégio também não fui incentivada a desenhar, como também a 

família não valorizava. E eu continuei levando bronca, estragando papel e desenhando. 

Porque eu gostava de desenhar. Mas fazia, não é?! E eu era muito muleca também! Muito! 

E... Quando elas me botavam de castigo, eu pegava um papel e começava... A desenhar. 

Concluído o ginásio nas Damas, fui fazer o pedagógico. Aí, no pedagógico... Eu tinha uma 

prima que fez pedagógico no colégio IEP (Instituto de Educação de Pernambuco). Ela falava 

muito bem dos professores da escola, do curso e de ser professora. E, eu me encantei com 

isso. Eu queria estudar lá. Ser professora! Mas não me deixaram. Continuei nas Damas. Aí eu 

fiz o pedagógico. 
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Eu fui criada com vó. Por que eu tinha alergia a maruim, e meus pais moravam no engenho. 

Depois minha mãe morreu e eu continuei criada por vó, e por isso a vó dizia ter mais 

responsabilidade comigo do que pai e mãe, e não me deixava fazer o que eu queria. Então o 

meu sonho era... Correr daquilo ali, soltar minha rédeas. Então resolvi fazer o curso... Porque 

eu pensei assim, com três anos eu estou formada. Então eu faço um concurso e consigo um 

emprego, e ninguém manda mais em mim. A minha história era essa... Me libertar das garras 

do povo.  Porque aí mandava vó, tio, tia, mandava muita gente. Então conclui o curso em três 

anos. E no ano seguinte fiz concurso para o Estado. Aprovada em 4º lugar. Fui nomeada para 

trabalhar... no Alto do Pascoal em Água Fria. Local distante! Faltava transporte. Voltei ao 

secretário de educação, na época professor Aderbal Jurema, e disse: “tirei em 4º lugar... 

Tenho direito de escolher o local para ensinar”. Novas escolas foram apresentadas e eu 

escolhi a Pio X, na praça da Casa Forte. Foi publicada nova Portaria e eu fui ensinar uma 

turma de alfabetização. Na minha turma, era aluna a filha de Paulo Freire - Fátima freire. E 

aí... Eu conheci uma prima de Paulo Freire, Maria Adozuida Monteiro Costa, experiente 

professora de alfabetização da escola Pio X. Eu conheci Paulo freire, quando professora da 

filha dele... Que feliz encontro! Paulo Freire me despertou muito para a cultura popular, tá 

entendendo? Porque eu gostava de mexer com as mãos, com as coisas, embora a escola que 

eu frequentei isto não era valorizado. Curiosa, comecei a fazer bonecos com meus alunos, a 

partir de um livro de teatro de bonecos da biblioteca da classe. E nessa história, desses 

bonecos, foi quando me aproximei de Paulo Freire... Criei um teatro de bonecos com as 

crianças, e a 1ª apresentação foi no aniversário da filha de Paulo Freire, Fátima, na casa dele. 

 

Até aí eu não sabia quem era Paulo Freire, e Elza foi à casa dele como a professora 

responsável pelo teatro dos meninos. E, nessa história desses bonecos, foi quando me 

aproximei da família Freire. Apenas eu sabia que Elza era diretora de uma escola e ele 

trabalhava no SESI. E... O que é que acontece? Um aluno da turma começa a implicar com 

Fátima. Eu não sabia mais o que fazer com o menino. Cada dia aumentava a agressividade 

com a menina. Todo dia, na hora do lanche... Quem trazia lanche forrava lá seu paninho na 

carteira e botava seu lanche. Lavavam as mãos! Sempre, quando Fátima vinha, o menino 

colocava o pé, e Fátima no chão. Pow! No chão! Aí eu peguei e briguei com o menino. Não 

briguei porque era a filha de Paulo Freire, eu briguei por que ele estava fazendo uma coisa 

errada e ele não era assim. E por que ele só fazia com ela? Isso me intrigava, porque ela era 

quem trazia um lanche melhor. Não era muito diferente dos outros, não. Mas era um lanche 

diferenciado para  o menino. E aí, Fátima foi para casa machucada, chorando, e disse aos pais 
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que eu tinha brigado muito com o menino. Aí, Paulo Freire mandou me chamar para eu ir 

almoçar com ele. E eu fui... Quando eu cheguei lá, ele aí começou a me despertar... Para 

coisas que eu... Não sabia que existia. A fome, a miséria, outras dualidades. Nenhuma escola 

freqüentada por mim, apresentou esta dualidade. Eu não havia despertado para isto. Ele 

começou a me mostrar outras dualidades que nem era minha e nem dele. Que eu procurasse 

me aproximar dos meninos. Que eu procurasse saber como era a vida deles. Aí ele disse para 

mim: “Por que é que a gente não cria uma coisa assim, visitamos a casa dos alunos, conhecer 

a família desses meninos. Por exemplo: um... Um sábado à tarde visitar a casa dos meninos”. 

Claro, todas as crianças aceitaram a ideia, quando eu conversei com a turma. Todo mundo 

aceitou, é claro, passar com a professora no final de semana. E lá vou eu para casa dos 

meninos! E numa sexta-feira visitamos a casa desse menino. Aí eu descobri! O quê? A mãe 

desempregada. O pai desempregado. Todos passando fome. Apesar de a escola ser na Praça 

de Casa Forte, os alunos moravam nos morros de Casa Amarela. Que realidade! Paulo sempre 

estava da escola. Aí ele me disse: “vamos fazer um negócio: o lanche não será individual, mas 

coletivo. Todo mundo põe o lanche na mesa da professora. Todo mundo traz. E ali, o lanche é 

para todos. Então, quem trouxe come. Quem não trouxe come do mesmo jeito. Você vai... 

Repartir com todos”. Aí eu passei a levar comida também e colocar na mesma mesa. E o 

menino se tornou outro. Foi a primeira lição que eu aprendi com Paulo Freire, foi essa. Várias 

outras se sucederam. Ficamos amigos. Tudo na escola. Eu pedia para ele me ajudar. 

 

Eu continuei na Pio X por mais ou menos 2 anos. Descobri um curso de atualização em Arte-

educação na Escolinha de Arte do Recife, indicação de Paulo Freire. Lá, conheci Noêmia 

Varela, grande educadora que gostou dos meus trabalhos e percebeu meu interesse por 

educação e arte. 

 

Noêmia me convida para fazer, no Rio de Janeiro, no ano seguinte, o corso intensivo em Arte-

Educação. Noêmia conseguiu através do Patrimônio Histórico três bolsas para professores na 

Secretaria de Educação de Pernambuco. Três professoras foram convidadas para fazer o 

curso, uma delas fui eu. Saí da Escola Pio X para o Rio fazer o curso. Mais uma vez 

aumentou meu interesse pelo trabalho com Arte-Educação. E, além do curso, a secretária de 

educação me liberou para fazer seis meses de estágio na Escolinha, após a conclusão do curso. 

Concluído o curso e o estágio, voltei, não mais para o Pio X. 
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Durante o curso, mantive contato com vários professores e artistas. A experiência foi muito 

rica. Noêmia Varela foi a grande cabeça pensante. Augusto Rodrigues era o artista, era o 

homem das ideias. Agora, para colocar em prática... Era Noêmia. A Escolinha, no momento, 

passava por uma situação financeira muito difícil, mas para Augusto tudo estava perfeito, e D. 

Noêmia fazendo de tudo para que tudo que fosse planejado acontecesse em tempo hábil. O 

almoço, na Escolinha, era também um momento de aprendizagem. Artistas, professores, 

intelectuais, músicos eram levados, por Augusto, a participar da grande mesa de almoço 

conosco. Era um grande momento, também, de aprendizagem. Aí, foi que eu comecei a me 

encontrar realmente com a arte-educação. Foi lá... Na Escolinha. E, a partir daí, eu não parei 

mais... 

 

Na Secretaria de Educação, eu fiquei responsável por este trabalho: de capacitar novos 

professores. Para trabalhar arte-educação junto comigo. Trabalhava Clara Cawendish com 

música, professora da Secretaria e do Colégio de Aplicação da UFPE, e Ana Maria, da 

Escolinha de Arte do Recife; depois houve uma reestruturação da Secretaria e passei a 

participar de uma equipe de treinamento, que preparava os Departamentos Regionais de 

Ensino e os Centros de Treinamento. Muito trabalho nessa época. Outros profissionais 

também foram convidados: Solange Costa Lima, Débora Helena Pessoa e a equipe da 

Escolinha também participava dos treinamentos dos professores ao meu lado.  

 

 

Solange fazia um trabalho ligado à Diocese. Ela sempre foi muito ligada à Igreja. Eu não! Um 

dia, ela me convida para trabalhar com ela num projeto de meninos de rua. Meninos que 

contavam histórias de Olinda na Sé para turistas, e lá vou eu trabalhar com Solange. 

Ensinando xilogravura aos meninos da Sé, foi lá que eu conheci Pedrosa. Pedrosa era 

seminarista e também fazia um trabalho social com os meninos. E juntos, na época, comecei a 

ensinar a técnica de xilo a Pedrosa, hoje o grande artista das técnicas da gravura! Logo depois 

ele vai para Caruaru. Perdi o contato com ele.  

 

O projeto termina e eu fui só na Secretaria de Educação. Alguns tempos depois, vou trabalhar 

no Serviço Social contra o mocambo, coordenando 28 escolas da periferia. Adorei o trabalho. 

Era coordenador da área Aluízio Costa, esposo da professora Adozenda Costa. Indicada por 

Adozenda, fui fazer a coordenação pedagógica das 28 escolas e 84 professoras. Nas escolas, 

trabalhávamos a arte-educação. Eram turmas de alfabetização de criança, e à noite funcionava 
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Educação de Jovens e Adultos com o sistema Paulo Freire. O trabalho tinha uma ligação 

muito forte com o MCP. Vem o golpe de 64! Tudo foi destruído. Voltei para a Secretaria de 

Educação. Época difícil... Todo mundo desconfia de todo mundo. Aquele momento que nós 

vivemos... Você não viveu isso. Mas eu vivi. Fiquei na Secretaria de Educação sem fazer 

nada. Porque era muito complicado. Fiz vestibular para a UFPE e fiz o curso de Pedagogia, 

depois eu voltei para a equipe técnica – treinamento de pessoal. E quando a SEC resolve criar 

o Departamento Regional de Educação e anexo a alguns deles, Centros de Treinamento pelo 

interior do Estado. Surge na época, um programa americano que oferecia bolsa de estudos. 

Me candidatei para fazer mestrado nos Estados Unidos. Mas como eu tinha um passado não 

muito bonito, não é?! E eu fui cortada. Outras foram fazer mestrado nos Estados Unidos. A 

partir daí eu disse: “mais nunca eu quero saber de mestrado”. Besteira grande. Bobagem, mas 

eu fiz isso. Abandonei o inglês e... Continuei o meu trabalho na Secretaria. 

 

Tempos depois invento de criar uma Escola Maternal Ciranda Cirandinha, na Rua do 

Príncipe. Junto a outra professora, foi a primeira escola maternal do Recife. Fundamos a 

escola mas é... Atendia a uma elite. Filhos de funcionários da SUDENE e UFPE e outras 

grandes instituições, mas eu nunca gostei de trabalhar com gente de dinheiro. Fiz na escola 

um trabalho muito bom com arte, treinei a professora e deixei a sociedade. Recebi alguns 

convites para ensinar arte em escola particular, Colégio Agnes, Colégio Boa Viagem, mas só 

passava um ano, porque... eu só fazia o que eu queria (risos).  

 

No Agnes dispensaram a minha e á coordenadora que me apoiava nas aulas de arte. A 

coordenadora vai para o Colégio Boa Viagem e me convida a ir. Quando chegou lá, era um 

militar, o diretor. Oh! Aonde foi encarar. Ele, autoritário, decidia o material e o quê ensinar 

nas aulas de arte. Não perguntou a mim o que eu iria trabalhar. Comprei o material, livros 

para colorir. Que ainda hoje, apesar de tudo, são encontrados. Os cadernos para colorir. Disse 

para os alunos: “quem tem o caderno pinte, cole, rasgue, corte, cubra e não tive dúvida. Fiz 

um trabalho muito interessante com os alunos e o restante fizemos uma grande fogueira e 

trabalhamos a música a Dança do Fogo de Manoel de Falha: foi uma experiência riquíssima 

com os alunos. Uns três dias antes da destruição dos livros eu tinha tido uma discussão com 

ele, o diretor, que ele botava os meninos do pré-escolar perfilados no rol para cantar o Hino 

Nacional. E os meninos, coitados, não sabiam nem o que estavam cantando. E o sol quente. 

As crianças sofriam, era um horror! Eu falava, mas não adiantava. Na cabeça dele tinha que 

cantar. Como diretor, veio impor os livros e teve um destino certo: foram destruídos. A partir 
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de uma grande vivência em arte com as crianças, todo o trabalho na escola foi intercalado 

com atritos e pequenas conquistas a favor da arte. Por exemplo, o filho homem era meu aluno. 

Não podia participar das atividades de dança, porque era homem, sexo masculino. A escola, 

no final do ano, queria fazer para os pais uma grande festa, é claro. Deveria assumir a festa a 

professora de arte. Assumi a coordenação da festa de final de ano e apresentei minhas idéias. 

Todo aluno da escola vai participar. Não concordou. Levei junto com as professoras da escola 

o projeto adiante e tudo deu certo: história criada pelas crianças, figurinos, música. 

Finalmente o dia da festa. “O sonho de Viviane” foi a história de uma criança, que originou 

todo o trabalho, uma aluna da 5ª série, eu me lembro até hoje. Minha memória está até muito 

boa! Viviane estava num campo e tinha coelhinhos, patinhos, árvores, flores, brincadeiras e 

não sei mais o quê! Foi uma festa linda. Recebi os parabéns e a demissão, juntamente com a 

coordenadora. Risos. Aí, não quis mais saber de ensino em colégio particular.  

 

Dediquei tempo integral à SEC, trabalhando com arte nas equipes culturais e treinamento de 

professores da rede estadual. Houve um período que arte-educação, liderada por Ana Mae 

Barbosa, realisaram muitos seminários, encontros anuais, nacionais e internacionais, cursos... 

E eu participava de todos eles a mando da SEC. E foi assim que tudo foi se construindo. 

Minha vida, minha história com a arte-educação. Fiz outros cursos no Rio de Janeiro com o 

Professor Ton Huldson, coordenado pela professora Ana Mae.  

 

Concluído o curso de Pedagogia na UFPE, onde destaco, entre outras os professores 

Astrogildo Carvalho Paes de Andrade e Maria José Baltar. Antes de fazer concurso para o 

Departamento de Teoria da Arte, na UFPE, fui convidada, por ser da área de artes da SEC, 

para participar de um programa PREMEN (Regional de Melhoria do Ensino), programa este 

que estava junto aos professores da rede pública do Estado, promovendo cursos de atualização 

e aperfeiçoamento, visando a melhoria da qualidade do ensino, atuando na qualificação dos 

professores da Rede Estadual de vários Estados do Norte e do Nordeste. 

 

A Gerência do PREMEN teve como sede no Nordeste a SEC/PE, que realizou vários 

convênios com Universidades Federais, através de seus Centros. No convênio com o Centro 

de Arte foi programado um curso de literatura de curta duração polivalente em artes para 

atender a professores que desejavam ensinar arte no Norte e Nordeste do país. 
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Mais uma vez surge um convite do gerente do PREMEN, professor Edson Lima, me indica 

para atuar junto com o professor Milton Baicarelli, na Coordenadoria Geral do novo curso na 

UFPE. Foi uma experiência muito rica com os professores do Departamento de Teoria da 

Arte. A organização dos programas para o curso foi uma troca muito grande de conhecimento. 

A arte, a metodologia, os conteúdos da arte, o ensino nas escolas... Muito rica a experiência, 

mas também muito trabalho, muita dedicação. Era muito interessante nosso diálogo, não 

acha? 

 

O PREMEN exigia um programa muito detalhado. Os professores sofriam e eu também para 

atender às exigências do PREMEN, aí eu dizia para ele: “o que é que você quer mesmo 

ensinando isso?” Aí eu organizava o objetivo e depois apresentava a ele. Quando não era 

aquilo, novos debates surgiam os conteúdos. Conteúdos não é isso. Isso é metodologia. E 

assim constituíram os programas para o curso, com todos os detalhes exigidos pelo PREMEN. 

Terminando os programas, organizando e aplicando do vestibular em todos os Estados do 

Norte e Nordeste e a vez da seleção que trabalharia. 

 

Finalmente chegam os alunos, 120 selecionados. Três turmas em tempo integral. O convívio 

com os alunos foi uma experiência maravilhosa. Concluído o curso, todos receberiam seu 

diploma, no dia da colação. Aí eu morei na UFPE. Chegava lá às 8 horas e saía às 23 horas. 

Antes de terminar o trabalho de coordenação pedagógica do curso, fui convidada por Milton 

Baicarelli, também coordenador do curso literário (polivalente) da UFPE, a ser professora 

colaboradora do Departamento de Teoria da Arte, na disciplina Atividades Integradas, 

ministrada por D....na Helena Pessoa e Lúcio Lombardi e João Batista Queiroz, transferido 

para a UFPB.  

 

Encerrei o PREMEN, voltei para o SEC, apenas um turno. O outro dediquei à UFPE. Dois 

anos depois, fiz concurso para o Departamento de Teoria da Arte. Ainda como coordenadora, 

fui coordenadora do curso de Artes Cênicas, outro grande aprendizado. Nem dos encontros 

organizados por Ana Mae, não me lembro se em São Paulo ou Rio de Janeiro, estava com 

Solange Costa. E encontro Pedrosa. Ele, professor da UFPE. Convidei Pedrosa para voltar 

para Recife, e para a UFPE. Muito importante sua presença no curso de Licenciatura em Artes 

plásticas. Com ele enfrentamos vários desafios, juntamente com outros professores. Quanto 

eu aprendi com eles... Lutei muito para o crescimento do curso, é claro. Não era porque eles 

eram amigos de Rosa, eles tinham valor! Faço especialização em arte da UFPE. Logo após 



218 

 

deixo oficialmente a SEC com a aposentadoria. Na UFPE permaneci com dedicação 

exclusiva, mas sempre em contato coma Secretaria de Educação, participando dos cursos de 

treinamento de professores da Rede Estadual e Municipal. Impossível perdê-lo de vista. A 

escola, não acha?! Então a grande diferença na minha vida, na minha formação: Paulo Freira, 

Adozenda, Astrogildo, Noêmia Varela, Ana Mae, Pedrosa... Eu aprendi muito com eles. 

Comecei ame aproximar de Ana Mae através de Solange Costa Lima nos encontros que ela 

organizava. E a grande baluarte da arte-educação no Brasil, concorda? Porque Noêmia foi 

uma pessoa que ficou no cantinho dela defendendo e trabalhando pela Escolinha, enquanto 

Ana Mae... Ganhou o mundo, se aperfeiçoando, se atualizando e brigando pelo ensino da arte. 

Noêmia já não teve essas oportunidades. Ou talvez tinha renunciado por outros motivos, 

grande professora! Questão do viver. Eu tive também no Centro de Educação... Uma pessoa... 

Uma pessoa que eu não posso esquecer, que é Astrogildo Carvalho Paes de Andrade. Grande 

mentira! Com ele aprendi muito. Aliás aprendemos mais do que ensinamos. 

 

Atualmente, com o projeto Arte na Escola, coordenado por Pedrosa, continuo atuando junto 

aos cursos de formação de professores da Secretaria de Educação em ensino de arte. Hoje eu 

sinto muito orgulho de ver meus ex-alunos se destacando como professores na UFPE, 

professores nas redes oficiais, ou como artistas por Pernambuco. São tantos. Citar nomes é 

perigoso. Posso esquecer alguém. Uma experiência muito rica na minha vida foi o projeto 

Meninos do Campo. Eu estava pensando neles. Engraçado, apagou! Foi desenvolvido com 

alunos do curso de Licenciatura, Educação Artística, Artes Plásticas da UFPE, e meninos em 

situação de risco. Lindo trabalho. Acabou como tudo acaba na vida. Um sonho! Foi muito 

trabalho, todo tempo, muita luta. Foi uma formação prolongada, muito rica e permanente. 

Ainda continuo. Obrigada pela paciência, a memória já começa a falhar. 
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APÊNDICE - 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 11 – Sebastião Pedrosa. Fotografia sobre papel (24x33cm). Autor 

Desconhecido. Arquivo pessoal. 

. 
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Entrevista com o professor Sebastião Pedrosa, Recife, verão nordestino 10 de março de 2010. 

 

 Então... Como significativo, eu vejo na minha infância... As primeiras coisas são alguns 

cadernos de aquarelas, feitos por uma tia minha. E ela guardava aquilo como muito precioso. 

Que era o aprendizado dela na escola – a escola secundária. Ela foi... Aluna de uma escola é... 

De freiras onde ensinava essas habilidades. E é uma habilidade realmente, diretamente com a 

pintura e com a aquarela, que é uma técnica bastante específica, NE? Então aquilo me 

encantava. Me encantava de ver os tubos de tinta dela. Em certo momento ela me deixava até 

utilizar isso. Que era uma coisa já guardada no baú. Então isso era uma coisa de muito... De 

muito prazer. Tinha por sorte na época. Na minha escola primária. Eu tive uma disciplina que 

era... Era... Era... Desenho. Na verdade não era tanto na escola primaria. Na escola primaria 

eu tive trabalhos manuais. Que adorava! Gostava realmente. Era aquela coisa... Aquela 

dicotomia. Né? Com trabalhos manuais para os meninos e para as meninas. Era bastante... 

Questão de gênero. E eviden... Evidenciado. Então... Mas me dá muito prazer.  Porque era lhe 

dar com o material. Com a serra. Eu tenho cicatrizes aqui, desse tempo ainda. De... De... 

Mas... Mas era aquele tipo de trabalho. É... Manuais. Muito repetitivos. A professora tinha seu 

modelo. Então, muito distante, e às vezes até eu posso dizer, não é tão distante do que às 

vezes algum professor... É... Implementa na escola. Na sala de aula. Mas aí, eu tive esse... 

Esse... Esse... E aí, despertou já esse interesse a parte desse... Desse contexto... Em escola. 
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Escola primaria realmente do interior de Pernambuco. Teve o incentivo também do meu tio, 

de um tio, irmão dessa... Dessa tia que eu falei, que tinha as aquarelas. Ele via. Ele... Me 

lembro foi um presente que eu ganhei dele. Foi um grande caderno que... Né? Era com... 

Era... Diferente. Dos cadernos que a gente recebia, que é do tamanho folha A4. E aí, ele me 

deu um caderno... Isso aí, eu já tava eu acho que... Já mais... Uma... Uma criança já mais... 

Bem maior. Dez, doze anos, talvez. E aí, eu me lembro que eu comecei a fazer alguns 

desenhos. Me lembro que tinha um interesse. Veiculava em alguma revista concurso pra 

desenho. Então eu... Eu acho que eu... Eu tenho essa memória da minha infância na escola que 

eu tinha uma habilidade boa para o desenho. E aí, vinha aquela questão da cobrança. Vinha a 

questão de... E eu me recordo que veiculava numa revista, um concurso de desenho. Eu me 

lembro em ter ganho até um prêmio nisso. Era um desenho bastante... Formal. Mas era um 

desenho de cópia. Na verdade era cópia. Mas me recordo ter ganho um presente. Que no fim 

era... Era um livro. Né? Né?.. De... De prêmio. Era um livro, que não tratava nada na questão 

da arte. Mas era uma... Essa coisa... Então, o desenho pra mim era importante. A arte. Esse 

manipular. Esse burilar. Quando eu venho, termino minha escola primária e a secundária e o 

ginásio. No... No interior de Pernambuco. Eu venho pra Recife. Venho, ingresso no curso... 

No curso... É... Científico. Na época, como era dito. Com muita dúvida do que é que eu ia 

fazer. E aí, eu vou aprofundando a questão do interesse, e da motivação pessoal, eu vejo que a 

Arquitetura é aquela condiz mais, porque, tá aí, a questão da forma, a questão da criação, do 

espaço. Então, Arquitetura era tudo que eu poderia me devotar como profissional, trabalhando 

com a questão... Né? Da materialidade, do visual, da... Da coisa visível. Então, era 

Arquitetura. Mas aí, veio um momento, também, de crise existencial. E aí, eu acho que uma 

maneira de eu ser útil nesse mundo, era largar tudo isso e ir pro seminário. No seminário eu 

faço Filosofia. Tive a sorte, de no seminário, ter um espaço criativo. Tínhamos como reitor o 

Dom Marcelo Cavalheira. Hoje, Dom Marcelo Carvalheira. Né? Que ele acreditava muito 

nessa questão do fazer, da arte, da humanização através da arte. E, nós tínhamos uma espécie 

de grêmio, de associação dentro do seminário. Tinha um espaço criativo. E que, aí, eu 

desenvolvi isso ali também. Em contato com... Um artesão. Que fazia parte. Né? É... De uma 

oficina lá. Me recordo que agente fazia umas cerâmicas, e decorava essa cerâmicas. Depois, 

também por ser um seminário novo. Era um prédio tava sendo construído. Dom Marcelo ele... 

Ele tinha uma... Um leque de amizade muito grande. Inclusive entre os artistas. E aí, foi 

convidado tanto Brennand pra fazer... Pensar numa capela, que era uma capela muito bonita. 

Ainda hoje ela existe. Esta lá no... No... Na atual foto. Lá em cima, em Aldeia. E... Adão 

Pinheiro. Adão pinheiro se tornou o que hoje a gente chama de um artista residente. E aí, 
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Adão convivia conosco lá, no seminário, e ele começou a entalhar uma capela. Era uma 

capela... Era chamada capela do Adão, é a capela do Brennand. Era uma capela no primeiro 

andar, que era uma capela feita em talhos de madeira. Adão, aquele artista plástico, com 

muita... Interferência em Olinda. Na sua época, naquele momento dos anos setenta. É... An... 

An... Antes até. No final dos anos sessenta. Dos anos sessenta. Que eu tava no seminário, 

justamente no... No... De sessenta e quatro à setenta. Foi. No... No... Então, Adão Pinheiro, 

ele inclusive influenciou muita criançada em Olinda com inventalhes. Não é? E aí, Adão veio 

fazer o entalhe dessa capela. Eu fui, como que um monitor. Agente chama monitor nas 

universidades. Mas, era pelo interesse pessoal. E aí, eu me aproximei de Adão. Tinha o 

outro... Colega que... É... Da Paraíba. Também se aproximou muito. E nós, ajudávamos Adão 

a entalhar. Entalhar toda aquela... E aí, foi... Pra mim foi um aprendizado na prática que um... 

Ofício da arte, que era entalhar. Criei um gosto e um interesse muito grande por isso. E isso 

me ajudou até economicamente. Me lembro que eu era e... Estudante no seminário. Nós 

tínhamos... Né? Toda uma bolsa da diocese pra ta ali. Mas eu ganhava meu dinheirinho extra, 

fazendo alguns entalhes, e que vendia assim. Nós nesse tempo. A gente começou até nesse 

sentido de... Profissionalizante de certo modo. Que a gente tinha um espaço que era chamado 

é... É... Então agora... Era o TPN. Que é o Teatro Popular do Nordeste. Mas tinha um espaço, 

que era de cooperativa. Era uma cooperativa de artesãos. E agente deixava... Era... Eu e... 

Esse colega mais. Né? Que fazia esses entalhes. E nós deixávamos nossos...  Nossos trabalhos 

de... De entalhes. Isso é... Eu continuava no seminário. Terminei o curso de Filosofia, que foi 

muito curto, abreviado. E foi... Era um período de transição também do próprio seminário. 

De... De adequação de curso. De reforma de curso. Mas eu fiz o... O... O chamado Filosofia, e 

depois a Teologia. Terminei isso aí tudo, e ainda nos últimos anos da Teologia, já não estava 

mais nesse seminário de Aldeia, e sim eu estava morando em comunidade... Pequena 

comunidade. Na cidade de Olinda. E aí, tive a oportunidade que eu já tinha tido conhecimento 

é de Solan... A... Com Solange Costa Lima. Que Solange era a presidente, era a diretora, era a 

pessoa que... Líder. Da recém criada, Escolinha de Arte de Olinda, que tinha sido também 

incentivo de Dom Marcelo Carvalheira. Então, eu me aproximei de Solange. Claro! Antes 

disso. Eu tinha passado pela Escolinha de Arte do Recife como aluno. Aí, eu fui aluno de 

Tereza Carmem, em alguns cursos de... Desenho para criança e adolescente. Né? Que já era 

da... Daqueles curso na escolinha. Então, eu tinha feito alguns cursos na Escolinha, inclusive 

também tinha entalhe com José Barbosa. Que a professora Noêmia sempre tava 

incrementando a Escolinha com esses cursos curtos, rápidos, no curso de arte. Então isso me... 

Me... Preenchia uma lacuna, que eu não tinha encontrado talvez no seminário. Não tinha... É... 



223 

 

Eu pensava fazer a Escola de Belas Artes e não fui fazer. Por... Questões... Realmente... É... 

Preconceito. Realmente não era tido como uma profissão. Não era acreditada. Inclusive na 

minha família, não me aconselhavam a... A... A fazer. Belas Artes. Era uma profissão também 

que tinha seus preconceitos. Né? Quem ia fazer artes, era homossexual. E isso... Isso... Era 

uma das coisas que eu... Não é. Eu queria preservar a minha imagem. Então, isso tava lá 

arraigado também. Nessa decisão. Então, eu fui é... É... Dando vazão a... A isso, através da 

própria Escolinha. A Escolinha... O curso que eu fiz na adolescência ainda. Ainda com a... 

Estudante secundarista. Fazendo cursos... Esses cursos rápidos na Escolinha. E depois me 

aproximei mais do que me deixou um desejo. Né? De enveredar, de investir nesse campo. De 

ensino. Ensino da arte. Né? Por que era uma necessidade também minha como possível 

artista, né? Achava que isso poderia também me preencher, me dar satisfação. É no momento 

que eu conheço a professora Noêmia. E aí, ela me oferece uma bolsa pra... Pra ir estudar no 

Rio de Janeiro. É um curso intensivo de Arte Educação. Aí, nesse momento, eu acho que me 

ampliou muito... Esse horizonte. Em ver... Mas... Em contato mais com galerias de arte. E 

no... No... No... Na... Na própria presença do artista na Escolinha, lá no Rio de Janeiro. E eu 

esqueço alguns detalhes aí também. Nessa busca. Nessa coisa também. É... Na minha vida 

aqui em Pernambuco. É... Quando tento hoje também é... É... É... Fazer uma retrospectiva. Me 

lembrar as referencias estéticas. E aí, eu vou ver que... Como foi as minhas referências 

estéticas. Primeiramente os desenhos da minha... Tia. Né? As aquarelas que ela fazia. Depois 

algumas coisas têm... É... Reprodução em livros, em... Alguns cadernos que surgiam, que 

eram pouquíssimos, na verdade, que não tinha tanto. Mas o próprio Diário de Pernambuco, e 

Jornal do Comercio que trazia algumas gravuras de... É... Brennand. Alguns desenhos de 

Brennand. Alguns desenhos de Samico. Isso me interessou muito. Então, quando eu tomo 

consciência hoje. Quer dizer. A matriz estética que, né? É... Primeira. Primária. Que tá lá em 

minha formação. São os ddesenhos e Samico. E são, também, de Brennand. A um certo 

momento eu fazia, quando eu tava lá no seminário, naquele... Naquela oficina, eu me lembro 

que algumas das minhas imagens, que não eram minhas, eram repensadas, recriadas a partir 

de um desenho livre de Brennand. Isso acho que foi muito importante. Ao mesmo tempo, 

naquele momento no seminário, eu tive uma experiência que até... (Risos) É... É... Isso eu 

acho que é muito positivo e tá muito cristalizado, muito claro na minha cabeça. Nós 

começávamos fazer alguns trabalhos pequenos, é tipo miniatura. Que era pra transformar num 

produto, num objeto, que eram cartões de natal. A gente era inseguro, por que não tinha uma 

formação, nem tinha um professor de arte. Mas nós tínhamos a disciplina de estética, no 

curso. E aí, era Ariano Suassuna. E aí, a gente teve a... A... A intimidade de falar com Ariano 
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e mostrar a... “O Ariano, eu gostaria que você fizesse uma crítica”. Foi eu, e seus colegas que 

desenvolvíamos os trabalhos. E Ariano fazia quase como fazem no trabalho. Isso aqui é 

péssimo. Isso joga fora. Isso é... É por aqui. É... Você. Você tá mais original. É mais você. 

Essa originalidade, eu acho que era aquele momento que eu me aproximava do desenho do 

Brennand... Do... Do Brennand. Exatamente um desenho mais solto. Tava em cima da flora, 

tava em cima de algumas figuras de animais. Um desenho mais sintético. Mas... Né? Então eu 

dei... Brennand foi importante nesse sentido, e eu... Às vezes... Eu acho que nunca... Eu 

externei isso. Mas tá vindo agora de certa maneira. Mas eu sei que eu tenho essa consciência, 

por que é... Ariano ajudou a filtrar, a selecionar entre aquelas imagens, as piores. Que era 

assim, um por do sol, naito. Entendeu?! Mas, a essa coisa mais, um desenho mais sintético. 

Entendeu?! Muito elementar. Ainda mais, muito sintético. E isso me ajudou também. Claro! 

Que aí vem os cursos na Escolinha, depois como eu disse é... Indo com essa bolsa. Ficando, 

fazendo o curso intensivo de arte educação lá no Rio de Janeiro Ampliou, eu vi outras 

modalidades da arte. E isso eu trago comigo com uma força imensa. A partir... Depois de ter 

feito o curso intensivo de Arte Educação. Eu quero produzir arte também. E aí, eu quero dar 

mais ênfase na questão da gravura, que eu tinha iniciado até com Rosa Vasconcelos, que foi 

uma referencia também na própria Escolinha de Arte de Olinda quando Solange convida Rosa 

e convida algumas pessoas pra desenvolver uma oficina de gravura. E isso foi forte, por que 

foi através da gravura, da xilogravura, a primeira vez que eu tive coragem de me apresentar ao 

público e concorrer a... Algum espaço. Ao concurso de arte. E que era o salão do estado. E aí, 

eu entrei uma vez no salão do estado com gravuras, com xilogravuras. Por incentivo também 

de Tereza Carlos, que tinha sido minha professora na Escolinha. E Tereza disse: “Você é bom 

na xilogravura. Coloca todas Ca... Maduro. Coloca ali”. E aí, isso foi muito bom. Por que... 

Aí, eu tinha vindo também da experiência do Rio de Janeiro, na Escolinha de Arte do Brasil, 

onde tinha me encontrado com Altino, José Altino, que era o professor de gravura lá nas 

oficinas da Escolinha e... E... Eu voltei pra Pernambuco, nesse tempo morando em Caruaru. 

Aí, eu fui trabalhar diretamente como Arte educador. Né? Todo animado, entusiasmado, e 

tendo uma bagagem nova, que era o... O... O... A repercussão vamos dizer do curso. Do SIAI. 

Né? De lá do Rio de Janeiro. Isso me ajudou a trabalhar. Aí, eu fui trabalhar com crianças, 

adolescentes num espaço cultural em Caruaru, que chamava é... É... Centro Comunitário João 

Bosco. Que era da FEBEM. Entendeu?! E aí, a gente tentava desenvolver oficinas. Eu mesmo 

desenvolvia oficinas de itálicas pras crianças. Trabalhei como... Também como... 

Coordenador pedagógico. Né? Então, agente desenvolvia oficinas pras crianças junto com as 

professoras. Que eram quando vinham do curso... Do magistério. Mas essa experiência da 
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Escolinha, também me deu é... É... É... Entusiasmo pra trabalhar num currículo de 

professorandas em Caruaru, com o ensino da arte. Então discutia o que é que era arte. Então, 

já foi daí. Então isso foi nos anos 71, 72. Né? Onde eu me atiro como... Como professor de 

Arte. Como arte educador. No tanto no... No... No espaço. Lá comunitário. Né? Do... Da 

FEBEM. Como no colégio particular. Como foi o colégio da... Sagrado Coração. Das 

religiosas. Né? Lá no curso de Pedagogia. Então, eu dei aula pra elas lá. Foi a minha primeira 

experiência, assim... Como professor. Tendo isso aí. Foi quando aí, é... É... É... Bom! Aí, eu 

entro num curso de teatro. Num curso não! Num grupo de teatro. Onde eu faço um trabalho... 

Todo um trabalho de produção. Do cenário. Né? Então, tenho esse incentivos e esses desejos. 

Porque é realmente um desejo de eu correr atrás e buscar, e vou fazendo isso. É quando surge 

uma oportunidade. Aí, foi uma bolsa que eu vou pra Itália. Aí eu, na Itália. Aí, eu fui 

buscando um curso, que fosse uma extensão e um aprofundamento do CIAE. Pra mim a 

grande referência era o curso CIAE (Curso Intensivo de Arte Educação). Lá. E minha 

professora Noêmia como coordenadora. Como... Né? Como organizadora. Como 

coordenadora do curso. E aí, eu vou, nessa bolsa, eu vou pra Itália. Que é... É pra 

Universidade Internacional da Arte. Né? Em Veneza. Um ano letivo só. Foi um desmontar. 

Não encontrei a... Resposta, diante da expectativa que eu tinha criado. Foi sofrido. Era um... 

Uma vivencia muito... É... Solitária. Num espaço grande, dentro da escola. Tinha um 

monitoramento. Era um professor, que ele vinha, e discutia a nossa produção, mas eu tinha 

um direcionamento. Ele às vezes... Ele deixava muito solto. E isso me instigava muito a 

questionar. A função do professor na escola. A função de como ele pode direcionar isso aí. E 

nesse... A... A... Então, mas era interessante, porque era um espaço. Aquela questão de 

socializar, de tá com outro, de tá presente naquele espaço. Era uma escola muito vazia. Não 

tinha... E tinha algumas disciplinas um tanto isoladas. Como tinha Historia da Arte, tinha o... 

Atelier Criativo. O curso se chamava Principio da Forma e da Cor. Né? E aí, era muito 

voltado nessa visão balrraos. Né? De Principio da Forma e da Cor, bastante modernista nesse 

sentido. Mas assim, muito é... Deixado a você sair de você e... E você vir com essa produção, 

e discutir com o professor.  Eu tinha levado comigo algumas imagens de xilogravura, que eu 

considerava assim, bastante Nair, bastante espontâneas, bem intuitiva. Bem... Bem de dentro. 

Bem intuitiva. Auto expressiva assim. E ele questionava muito isso aí. Isso me inibia um 

pouco. Uma vez que ele questionava. E aí, um professor, numa escola de arte, numa visão 

Italiana. Então, isso vem com uma carga e com uma força que... Me inibiu. Né? 

Tremendamente. E, eu não produzia. E, eu ficava sem... Mas aí, eu tive um apoio de um 

colega, que era brasileiro, que ele tinha uma desenvoltura muito grande no desenho de 



226 

 

observação, na percepção da forma e etc. E o trabalho dele era... Durante o tempo todo que 

ele ficou na escola, ele criou um trabalho que... Era uma grande pintura. Em escala grande 

realmente. De toda com... Era um desenho de observação. Não deixava de ser. Por toda carga 

emotiva, emocional que tava ali, ele criou uma pintura com atitude, que era o espaço de 

trabalho. Era um trabalho um tanto metafórico. Nesse sentido assim. Era espaço reflexão 

encima do próprio trabalho dele. E ele todo... Ele ficou menos tempo nessa escola do que eu. 

Ele ficou acho que seis meses. Eu fiquei o ano letivo, nove meses, né? Mas com ele, eu saí 

muitas vezes, em volta de Veneza pra fazer desenho de observação. E aí, quando eu vinha 

mostrar isso pro professor, ele elogiava muito. Ele disse: “Você tem um traço muito... Muito 

sensível. Você tem que sair dessa escola. Você tem que aair do espaço. Da sala de aula. Vá 

agora passear! Vá beber dessa cidade! Que beber nesse sentido era ter muita... Muita 

informação. E muito estimulo visual. Né? Muito foco nesse sentido. E aí, eu comecei a fazer 

algumas aquarelas intuitivamente. A necessidade em fazer gravura, e busquei outro espaço 

que não a escola, porque a escola não ensinava isso aí. Tinha outras técnicas, como a técnica 

do mosaico, tinha... Uma parte até de restauração também. Mas não tinha gravura, e aí, eu 

queria fazer gravura. E aí, já tava indo tentando entrar em contato com uma escola muito boa 

de gravura, que é em Urbino, na cidade de Urbino. Mas, no contato com a professora Noêmia, 

ela disse: Não! Vá fazer... Vá pra Inglaterra. Procure Tom Ratser. Mas aí, eu tinha o limite da 

língua. Um medo, um receio. Não sei se eu paro por aqui ou... Ou... Não, pode continuar! E 

aí. Aí, eu... Eu... Eu decidi. Eu não vou voltar para o Brasil, porque era um ano, eu já tinha 

acabado na escola, Eu não poderia continuar lá, por que era uma bolsa, e a bolsa já tinha sido 

encerrada. Eu não sei. É... E aí disse, eu não vou voltar para o Brasil, eu quero ter outras 

experiências. E aí, eu fui. Fui aventurar. Então, eu tinha muito... Muito entusiasmo. Nesse 

sentido. E fui, assim, muito obediente à professora Noêmia. E aí, eu vou pra Inglaterra. E foi 

um desafio muito grande. E aí, em invés de... Pra escola de Carli. Ela sugeriu na Inglaterra o 

professor Tom Ratser. Que já tinha vindo ao Brasil mais de uma vez. Eu mesmo fiz curso 

com ele. Um curso de arte, criatividade, era um pouco isso aí, que ele colocava. Né? Tinha 

uma... Uma didática muito boa. E, ele... Ele tinha criado é... É... Todo um... É... Um 

programa. E, era um programa, assim, de referência. Na escola de Cardet. O Tom Ratser, 

tinha participado também do... De... De uma equipe, na Inglaterra, que tinha revolucionado 

um pouco o ensino da arte, lá na Inglaterra, que era... Não sei se vai... Se vai me surgir agora 

o nome... Do... Do grupo do... Do programa dele. Não vai surgir agora, não. Mas, eu falo isso 

pra você depois. Mas aí, eu não fui pra escola de Tom Ratser, porque ele estava situado na 

escola de Carli. Eu disse: Não! Eu preciso sobreviver. Eu tenho que pensar nisso também. Eu 
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vou ficar em Londres. Em Londres, eu... Eu procuro algum lugar. Algum espaço pra... Né? 

Um sub-emprego. Vou fazer um curso de línguas, que eu não sabia... Não sabia nada de 

inglês. E assim foi. O primeiro ano... Foi mais ou menos assim, eu tentei. É... Me... Me... 

Entrar. Procurei até num centro comunitário, uma escola comunitária. Que tinha um espaço, 

era um atelier também, e... E... E... E... E Galeria. Que eu não acho que eu vou conseguir dizer 

agora não. Mas era no bairro onde eu morava, era perto. É... Canden Artessanta. Era. Era 

Canden Artessanta. E... Gostei muito, mas eu não podia conciliar com o trabalho pra 

sobreviver, e com o curso de inglês. Aí, eu abandonei, e fiquei na busca. Mas uma sugestão. 

Eu quero aprender a língua mais rápido possível. Eu quero fazer algum curso. Ainda... Ainda 

fui me cand... É... Fucei as coisas que existiam. Fui para o Instituto de Educação da 

universidade de Londres, e... Pensava fazer um curso de pós-graduação em... Arte-educação, 

né? E aí, tive uma entrevista, que era um daqueles grandes... Né? Foi uma entrevista assim... 

E aí, ele percebeu logo que o meu inglês não era suficiente pra acompanhar um curso de pós-

graduação. Então não me foi... A... Aberta a possibilidade de tá ali. É... É... Isso era no 

Instituto de Educação de... De Londres. Mas, eu não me cansei e... E... Não esgotei a... A... 

A... A busca, né? É... E consegui, através do conselho britânico, informações. E aí, é... Eu 

consigo me inscrever numa escola. Que aí, o Mediacesc Politecnics. E aí, eu tô já, assim, 

bastante consciente. Eu quero fazer algo é... Profissionalizante. Eu vou voltar pro Brasil, e eu 

quero voltar com uma... Né? Com uma... Algo mais acrescido. E aí, vou fazer essa... Me 

inscrevo nessa escola, que hoje é... Hoje é... É... É... Êita, né! Ela... Ela... Ela mudou de nome. 

Né? Porque era chamadas politécnicas, na Inglaterra. Que... Geralmente tratava de uma coisa 

assim, mais prática da arte. Diferente das universidades é... Pessadas. As universidades 

tradicionais. E... Ela tinha um curso de arte. Então se chamava o curso... Era... A... Era o... 

CURRICULUM STANDES IRART IN DESIGNER. Era isso, esse curso. E aí, na verdade 

lhe dava com isso. Com a questão do... Do ensino da arte no currículo, pensar um currículo 

novo, um currículo dinâmico, aproximação entra arte e designer. Não a coisa fragmentada, 

dicotomia. Então, isso foi muito interessante, e dava possibilidade de você enveredar por uma 

questão de uma linguagem também. E aí, a fotografia foi muito forte. Com... Muito forte na 

Inglaterra a questão da fotografia. Ainda hoje é. E a escola tava... Priorizando muito essas... 

Essas questões. E aí, eu fiz é... Durante um ano, também letivo, é... Mas ainda eu encontrava 

lacunas. Eu não encontrava uma discussão, que eu tinha encontrado em uma experiência, que 

eu encontrava na Escolinha, entendeu?! Mas, gostei muito assim, da dinâmica. Da 

aproximação com uma certa literatura. Foi quando eu comecei a... A... Conhecer o... O livro 

de Eliot Asne, que Ana Mae tanto presa, tanto fala, né? Então, foi nessa escola e o trabalho... 
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Então minha experiência na politécnica foi também... Eu considero. Eu coloco no currículo. 

Eu acho que foi um momento, também, foi um aprendizado, foi um estágio na minha vida 

para é... Refletir essa questão. Mas não estou totalmente contente. E aí, novamente essa 

questão. A questão existencial, a questão de pensar no futuro, de voltar pro Brasil, o que é que 

vou fazer. Eu tinha saído daqui, tinha esse... Essa ligação com a... Com a... Igreja, né? Com a 

diocese, e tudo mais. E tinha ido pra primeiramente... Pra Itália, eu tinha ido com... Quase 

como um incentivo. Por que tinha sido através dos padres italianos. Né? Da... Da... Da... Dos 

padres de Verona. E aí, isso... Vem novamente essa crise. Por que eu tô aqui? Qual a minha 

função? O que é que eu vou fazer quando eu voltar pro Brasil? É... Eu poderia me ordenar. 

Será que se eu me ordenar... Que eu tinha feito Teologia. Né? Só que eu não lembrava mais 

nada de teologia. Não me aprofundei. É... Eu... Era um dilema. E aí, quando escrevo 

novamente pro bispo. De tudo aquilo que tinha ficado em suspense. Ele escreve novamente... 

E disse: Vá imediatamente! Volte pra Roma. Vá pra Roma vá fazer alguma coisa dentro da 

pastoral, da catequese, faça um curso de a... De a... De ornamento. De atualização e depois 

você pensa na questão de ordenação voltando pro Brasil, etc. Então eu disse, vou pra Roma. 

Então disse é... Eu obedeci. Fui pra Roma. Quando chego em Roma vou... Me inscrevo na 

Universidade Salesiana. E me inscrevo no curso de Pedagogia, pra ver alguma coisa assim, 

Catequese. Mas também do... Da pedagogia. Né? E aí, eu me sinto totalmente incomodado. 

Disse assim: “Não é isso que eu quero”. Me veio uma consciência muito forte. Foi muito 

sofrido. Quer dizer um ano na minha vida. Mais aí, eu disse, não vou estragar, eu vou ficar 

aqui. Aí em Roma, o que é que eu fiz. Eu frequentei ateliês. Eu frequentei a Universidade 

Salesiana fazendo... Eu acho que fiz duas disciplinas. E aí, foi de história. História da 

pedagogia. É... E aí, uma disciplina bem específica em catequese. A história da catequese. 

Alguma coisa assim. Que tinha muito haver com a historia... Teologia. Né? Mas, sobretudo eu 

me lembro que eu... Que eu... Aprofundei isso aí, que me serviu muito de base, que foi a 

história da pedagogia. Né? E que aí, tanto faz você tá dentro de uma instituição religiosa ou 

não. É historia da pedagogia, é ensino, é tudo isso aí. E que foi muito bom pra mim. É... É... E 

aí, é... Nisso eu mantenho os contatos. Seja com a professora Noêmia, com os colegas lá que 

tinham feito o CIAE. E... Teve uma colega, que é Regina, Regina Alvarez, pessoa muito 

criativa. Ela... Ela... Era do Rio de Janeiro. Ela acabava de... Ela tava terminando o curso dela 

lá na Inglaterra, em Berveling. Aí ela disse: “Menino vem pra cá, a escola é maravilhosa, eu 

tô aqui encantada, eu fiz isso, fiz aquilo!” E aí, eu disse... Isso me acendeu a vontade de 

retornar pra Inglaterra. E vou. E na verdade eu escrevo pra... A direção da escola. A... 

Apresento meu currículo. E aí, eu vou... E aí, eu me encantei com o currículo. Me encantei 
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com a experiência. Eu acho que aprofundou... Mais... Né? Definiu mais o que é que é essa 

questão do... Da arte-educação. É... O curso ele era... Ele foi chamado... Era... Era um curso 

de especialização. Não era nem mestrado, não. Era um curso de especialização. Mas era muito 

voltado para... É... O... O ensino da arte. O ensino da arte no currículo. Na arte no currículo 

escolar. Era esse mais ou menos assim o título. Isso deve tá no meu currículo. E eu não me 

lembro agora. Tá escapando. É... Mas... Foi isso aí. E foi um ano de mergulho. Assim de 

visita a escolas, de discussão do currículo, de aprofundamentos de linguagens também. Por 

que aí, agente não tinha uma produção como um aprofundamento de linguagem. Sempre era 

muito discutido. Você aprofundando, tanto trabalhando numa linguagem é... Como uma 

linguagem clássica, como arte educador ou como artista. Né? Então tem... Tinha essas 

discussões assim, bem pragmáticas, de visitar, de montar um portfólio, de escrever uma 

dissertação no final, de apresentar uma proposta de ensino de arte. Né? E aí, eu... Eu fazia 

calcário em cima da questão da gravura, porque era um interesse meu pessoal, mesclado com 

a questão da fotografia, fotografia e gravura. Mas isso no... No... No... No contexto escolar. 

Né? Então, foi essa o trabalho, assim, na questão do aprofundamento de dissertação final 

nesse curso, e volto assim animado. É quando começa o curso de licenciatura na Paraíba. Que 

aí, eu concorro. Mando meu currículo. Eles gostaram muito pela... Pela... Formação. Pela... 

Era Laísa Verne que estava lá. Entendeu?! Aí então, tive essa formação em serviço também 

com a presença e tava trabalhando juntamente com Laísa Verne. E aí, essas discussões de arte 

educação tinha muito haver. Então foi quando eu conheci. Eu não conhecia Ana Mae. Foi 

quando eu conheci. Porque Laís trouxe Ana Mae para um... Um... Um curso é... É... Um 

curso. Acho que é chamado curso de especialização. Rápido. Era um curso de formação 

para... Justamente ela formar em serviço, também dar uma visão bastante ampla aos 

professores, levantamento que não tinham. Né? Eram pessoas jovens, eram cursos novos, 

ninguém tinha um curso que tinha passa... Aliás, tinha. Tinha Minele, que tinha passado pela 

Escolinha de Arte do... Do Rio de Janeiro. E era a única. Né? E... E isso foi interessante. Isso 

foi... Uma formação também que ajudou a canalizar a... É... Essa... Aí, comecei ler Al... É... O 

primeiro livro de Ana Mae, que tinha sido recém editado, que era é... Teoria e Prática na... 

Né? No ensino da arte educação. Eu acho que... Da educação artística. Da educação artística! 

É. Então era o primeiro... Então, era uma insegurança imensa, porque tava pisando num 

celeiro agora... Era uma responsabilidade muito grande. Hum! Graduação! Numa 

universidade! E eu não tenho embasamento nisso aí. Claro! Tinha. O Eliot Asne, as 

discussões. Quer dizer, isso aí foi... Foi uma base. Mas aí, a insegurança era muito grande 

ainda. A demanda, O que pode ser é... É... É... É... Cobrado de mim e etc. Mas aí, eu tava 
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amparado muito com... Com Laísa Verne. Começamos, assim, a trabalhar... Laís tinha essa 

capacidade muito de envolver agente. Trabalhar com teatro. Trabalhar com... Então... As 

oficinas... As oficinas eram chamadas UBAS (oficinas básicas de arte). Né? Então, trabalhei 

mu... Muito assim com ela. Em comunidade. A prática de ensino foi muito gostosa nesse 

sentido. Pra gente ir trabalhar, levar os alunos e descobrir esse olhar assim, muito... É... É... 

Encantador. Né? De o... Observar a realidade, de observar... O que é que é esse pessoal, como 

ele se manifesta culturalmente e logicamente ver quais são os valores deles. E começar a 

trabalhar isso aí, sem trazer a coisa imposta. Sabe? Isso foi muito bom. Foi um aprendizado 

muito... Muito forte. Foi à prática de ensino. Eu entrei na prática de ensino dentro dessa 

experiência, e, aí, a gente desenvolveu projetos interessantíssimos. Né? Então, fiquei durante 

um bom tempo. Até que eu volto pra Inglaterra pra fazer o mestrado. Por que aí, não tinha 

titulação. Não é... Aí, volto. É quando eu faço o mestrado. E aí... Aí, eu vou aprofundando 

mais em termos de literatura, em termos de... Bibliografia. É... Dando também expansão a 

esse lado criativo, que existia sempre uma lacuna, e sempre um desejo. E aí, eu tive uma... 

Uma sorte muito grande de ter como um... Um... Um tutor. Era o meu professor lá. Era o 

diretor da escola, que era um artista plástico também. Trabalha com a cor, trabalha com... 

Hoje ele é aposentado, não sei nem se ela tá vivo. Mas acredito que... Que ele esteja vivo. O 

Eli... O... É o... É... Aí! Agora... Não me lembro não! Edir! Edir. Que é um nome abreviado. 

Né? Edir. Eu não sei se vem de Eduardo. É Edir. Ele é conhecido como Edir. Edir PRAISE. 

Uma re... Muito boa a relação com o Brasil também. Né? Ele veio mais de uma vez a 

congresso internacional de arte educação aqui. Né? Tinha uma relação muito grande. Antes 

com Azoelio Chagas Freitas, que foi da... Sobre a arte. Não é? Então agente tinha uma 

amizade aqui com ela muito grande. Mas teve também com Ana Mae. Ele tem uma relação 

muito estreita com o Brasil. Ele veio mais de uma vez. Edir. É uma figura assim, um 

bonachão. Mas assim, é de entusiasmo. E ele movia aquela escola. A escola... Né? A escola... 

Escola de arte de Berveling. É... E... Então foi... Um... Também. Além de eu fazer o mestrado, 

eu tive até uma extensão. Eu fiquei alguns meses mais. Sendo... É... É fala... Orientado por 

eles. Eles discutiam a produção. Discutia um pouco isso aí. Tanto é que eu enveredei por essa 

questão da pintura. E eu fiquei durante cinco anos trabalhando a questão da pintura na minha 

vida. Então, essa... Era uma música quase que simultânea. Do arte educador e a busca da 

linguagem plástica, pra questão da sobrevivência da necessidade. Que sentiu isso no 

profissionalismo. Mas tímido. Ela... Só veio a tona com a pesquisa de Lucimar. Das aquarelas 

dela. Onde ela fazia tudo isso aí. Mas ela sempre disse: “Trabalhar é impossível. Quando você 
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faz poesia.” Não é?! Você entrega alguma coisa. Você da uma vazão a questão do... Do 

espírito do... Do sentimento, da emoção.  

 

Então, no mestrado, eu tomo conhecimento disso realmente, dessa busca pessoal. Né? De 

aprofundar. Né? Os questionamentos voltados pra... Né? Pra... Questão da profissão, arte 

educador. Mas também a necessidade... Né? De... Complementar essa necessidade individual, 

pessoal como artista. E aí... Claro! Que eu fiz isso aí... Eu volto... O mestrado acho que me 

ajudou bastante a discernir questões e até aprofundar. Então, isso no mestrado. Né? E aí, eu 

volto. Como eu tava dizendo. Isso ajudou na minha... Na minha... Na minha construção, 

assim,  das referências biográficas. E o mestrado como... Como aprofundamento. Inclusive, 

uma questão no mestrado que comece... Que eu pesquisei. A dissertação do mestrado foi 

muito pra... Pra... Investigar é... É... Foi a questão da criança. Mas foi muito pra investigar 

isso a questão. Que é uma quetão muito trazida no inicio agora dessa discussão tremenda, da 

interferência na produção da criança. Né? Então, foi muito pra questionar. Muito pra 

investigar. Pra questionar isso. Né? Foi à questão do estimulo visual, claro, específico, com 

clareza, oferecido à criança. Como isso repercuti na produção dela. E isso foi a minha 

dissertação do mestrado. E... E... É claro que eu me baseava numa pesquisa desenvolvida por 

um casal americano, mas eu questionava no contexto. O que foi o contexto lá na Inglaterra. 

Né? É... Eu frequentei quatro escolas. É... Elementares. De primei... De ensino infantil. Para 

discutir bem. Eu comecei investigar... Justamente o desenho da criança na... No pré-escolar. 

Né? Então isso foi muito... Porque eu gostaria de fazer aqui no Brasil. Eu queria da... Da 

continuidade a pesquisa nisso. É... Atualizava no contexto brasileiro, e indo adiante, e ver 

como isso repercuti. Mas aí, foi muito interessante pra mim, porque logo em seguida eu 

vejo... As discussões demorou um pouco, mas logo quando Ana Mae escreve a... O livro A 

Imagem do Ensino da Arte, que é o que vem justamente fazer... Justamente é... Essa... Essa 

tônica. Esse recurso muito forte, que você aprende arte na medida em que você contextualiza, 

na medida em que você entra em contato direto com a obra de arte, na medida em que você 

expande esse campo. Né? E que isso é muito importante, que isso era muito polêmico. Entre 

a... O grupo... Você deve ter visto isso muito claro. Né?! Quando estudou aí... Entre grupo... 

Na frente dos a... O Juarez ele era muito mais fechado. Já a professora Noêmia abre. Ela vai 

mais. É polêmico. Isso foi muito polêmico. Né? Discussões acirradas aqui no Brasil. Então, 

isso foi muito bom no mestrado, por que eu aprofundei. É... Na minha ótica. Na minha visão. 

Quer dizer. Na pesquisa. Né? Entrando diretamente nessa pesquisa, mas ao mesmo tempo 

isso... É... Como um artista. Aí, eu... Voltei... Assim... Menos ansioso, e podendo, assim, 
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desenvolver muito silenciosamente, no meu... No meu espaço um... Um... Uma pintura. E isso 

eu fiz durante cinco anos. Que depois eu disse: Não! Não sou tão racional, porque a pintura 

era... Era muito... Né? Era muito centrada num campo, que o próprio professor é quem faz. Lá 

na Inglaterra se chamava é... Arte sistemática. Então é você criar um sistema, e você... E aí, 

tava trabalhando com a questão das cores. Puramente. Né? Mas eu fiz durante cinco anos. 

Cheguei a fazer exposições. Ainda tenho trabalho em casa que eu não me... Não me... Me... 

Joguei fora. Né? Tô com ele. Gosto muito, prezo muito, e às vezes eu disse: Puxa! Por que 

não continuei nisso! Né? E fiquei... É... A... A partir daí... E aí, é um... É um momento de 

transição também. Por que... Isso entra também. Aí, eu tava na Paraíba. Gostei muito e gosto 

da Paraíba. Mas eu queria voltar pra... Pra Pernambuco. Até pra... Reaproximar da... Da 

minha família. E aí, eu retorno pra cá. E nisso o espaço... Houve uma turbulência. Vamos 

dizer! Em que... Não tanto do ponto de vista da... Da... Da... Da pesquisa sim. Por que eu 

deixei de fazer pesquisa, vim pra cá, até me adaptar no... No... No sistema aqui. Então, eu vi 

muito essas cobranças acadêmicas de se fazer pesquisa. Hoje tem muito mais. E aí, eu fiquei... 

É... Indo devagar. Ao... Ao ritmo... (Risos) De má fé das coisas aqui. E não me preocupei 

muito em fazer alguma pesquisa. E comecei... Eu acho que foi nesse momento, quando me 

aproximo da AMPACO, e que começo a escrever alguma coisa. E nesse escrever alguma 

coisa foi também um pouco sempre ligado a disciplina que estava ensinando. E eu me lembro 

que eu dava uma disciplina, que era Fundamentos da Arte-Educação. E eu me lembro que 

uma... Que aí, está escrito. Tá lá como registro, como um artigo, que é a questão... Que eu 

acho, que eu até titulei o artigo como... Como... A empatia... A empatia... Antipatia... 

Empatia... Não era o titulo do artigo. Mas que é isso. A aceitação, a receptividade ou não dos 

alunos de educação artística em relação à arte contemporânea. Nós tínhamos produzido uma... 

O... Organizado uma exposição. Não tinha galeria ainda. E eu... Isso tudo pra mim 

incomodava. Um espaço de ensino da arte. Um... Um espaço que tem uma licenciatura, e não 

tem uma galeria de arte. Isso tá defasado. Temos que ter essa galeria. E agente lutou muito. 

Aí, foi quando consegui a galeria de arte Capibaribe. Antes da galeria, então, foi essa 

exposição que provocou o... O ambiente aqui. Então, foi uma exposição com o trabalho de 

Marcelo Coutinho, e... Ismael Nery, Paulo Meira. Acho que eram os três. Tinham quatro. Eu 

não me recordo o quarto. Mas eram os três nomes. Onde eles traziam coisas. Não era! Um 

tanto estranhas. Não era um trabalho tão fácil... Né? E isso era muito interessante, ver meus 

alunos a re... Ter se utilizado disso ou não. Alguns Tinham visto o trabalho de José Rufino. 

Aí, Quando ele começava a aparecer numa exposição lá em Olinda. Então isso, eu reflito e 

receito. Por que é um questionário, tinha que ter todo um trabalho assim com eles. E aí, é 
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interessante ver isso. Né? Então, era única talvez pesquisa que eu... Eu queria enveredar que 

concluísse, mas existe pouquíssimas coisas. Né? Não dava tempo. E logo, eu entrei... Não! 

Mas aí, isso foi do mestrado pra cá. Isso... Isso... Por que eu acho foi uma confusão. Eu acho... 

Eu fui muito improdutivo do período, entre o mestrado e o doutorado. Eu cuidei mais talvez... 

Eu como artista esqueci um pouco da pesquisa em arte-educação. Por que isso aí... Já foi 

depois que eu fiz o doutorado. Já foi é... Antes de criar a galeria aqui. Eu já estava... Logo em 

seguida eu assumi a coordenação aqui. Então é... Naquele período eu não posso localizar 

muito... A não ser o meu currículo de rolamento. Meu... Meu... Meu... Meu currículo líder. 

Né? Pra me lembrar. Que tipo de pesquisa, se eu tinha feito e que eu aproximasse isso aí. 

Tenho consciência sim. De eu ter ainda caminhado, buscado essa questão do aprofundamento 

numa linguagem, na pintura, etc. Aí, é quando eu interrompo novamente e consi... Isso se 

passa. Entre o mestrado e o doutorado se foram dez anos. Eu retorno pra Inglaterra. Na 

Inglaterra eu continuo aprofundando isso aí. Até porque eu começo também investigar o que... 

Como... O novo trabalho de dissertação pro doutorado é uma olhada em cima também das 

nossas referências, que aí, eu tentei aprofundar um pouco essa questão da influência, que eu 

sempre escutava isso da professora Noêmia, e de Augusto Rodrigues na escolinha, que é... A 

gente tem uma influência muito grande da arte educação inglesa. E aí, foi essa... Esse olhar. 

Assim, mais investigativo, em cima disso aí. Foi muito bom, por que aí, depois... Claro! Que 

eu nunca traduzi. Queria aprofundar essas questões. Desenvolver em outras pesquisas, e ela 

não foi realmente indo... Indo a frente muito é... É... Continuei, também, pelo fato de me 

deslocar. Essa questão da produção pessoal começa a tomar outros rumos. Ela... Ela... Ela é 

inquie... Tada. Aí também. E , eu começo a explorar outra... Né? Outras linguagens, outra 

maneira de me aproximar. Até me questionar também. “Será que eu vou ficar na... Na 

modernidade o tempo todo na minha vida toda?!” Eu queria aprofundar um pouco isso aí. E 

aí, eu tenho uma produção, que eu chamo uma produção mais eclética. Hoje sei lá, 

trabalhando um pouco em termos de conceito, eu tenho que trabalhar essa aproximação. Né? 

Interdisciplinar entre é... É... O desenho. Entre o texto visual e o texto escrito. Então isso 

formalmente. Eu trabalho essa questão da vi... Visualizar. Visualidade desses... Dessas 

questões no trabalho plástico. Seja através da gravura, seja através de algum objeto, seja 

através de... É... Mais recentemente eu fiz o que eu chamei de policestos. Policestos é uma 

série que eu fiz mais recente. Mas eu fiz uma exposição em julho, que foi... Outras escritas. 

Pode ser isso. Né? Que aí, eu reciclo uma série de escritas minhas e rascunhos, do meu dia a 

dia aqui, de sala de aula, de reunião burocrática. Assim vou colocando nesse... Nas reuniões... 

Com arte na escola. Reuniões burocráticas mesmo. E aí, eu vou fazendo essa soma. E pra 
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mim é um pouco de síntese, entre fazer a arte e... E ser arte educador. Tá buscando seu 

caminho também, tá buscando o seu espaço. Né? Nesse caldeirão de culturas e coisas. E é isso 

que... Eu acho que deixa agente muito vivo, muito vibrante. Eu... Eu... Eu me considero 

assim. Com uma energia. Cansado. Estressado. E não sei o que mais. Mas me dá um 

entusiasmo trabalhar. Isso eu acho que... A sala de aula provoca. Como hoje eu disse que tô 

improvisando. Mas não tô improvisando, que são reflexões, já de tanto sedimentadas, que ela 

tá muito viva na sala da gente. E quando agente coloca de uma forma provocativa no aluno. A 

gente tem respostas ótimas. Como hoje eu senti na sala de aula. Que eu... Aí, aproveitei com o 

livro de Celso Pavareto. E aí... E aí é muito interessante a resposta do aluno. Porque aí, ele... 

Ele... O que ele diz. Ele... Ele enfatiza tudo aquilo que ele tem dentro. Né? Que tem sentido a 

questão da arte, e dos espaços, como esses espaços, seja espaços de museus, o espaço da rua, 

o espaço dum shopping center, etc. Que pode provocar esse olhar nosso, e a gente interpretar. 

É claro que a gente precisa de um mediador. Esse mediador pode ser o professor, pode ser o 

curador, pode ser o que for. Então é isso. Eu acho que, em síntese... (Risos) Eu acho que... O 

culto a escolinha foi um deles. E eu tenho mais clareza nisso. Sabe?! Ele... Ele... Me... Ele 

filtrou coisas. Ele estimulou. Então, tenho... Hoje ainda dou aula, que me recupera toda 

memória, me lembrando da professora Noêmia falando da história do ensino da arte, 

entendeu?! É claro que eu tenho muita coisa clara também de Ana Mae. Pra mim eram... São 

dois referenciais muito grande pra mim. Por que eu... Eu convivi com eles. Com elas. Né? 

Nesse sentindo, então isso foi muito forte. Muito bons! Muito bons! Isso eu não quero anular 

outras experiências. Né? Mas, eu digo. O curso da escolinha foi um... Um... Um... Visão de 

arte na minha vida. Né? O curso da Escolinha de Arte do Brasil (...). Mas, eu tive o contato 

com o... Tom Ratser. É... Quem foi mais que veio. Deixa eu ver aqui no contexto. Eu acho 

que foi só isso mesmo. Por... Noêmia falava de... Robertson, mas eu não tive contato com ela. 

Realmente não. Sei das experiências, das cartas, das falas, das entrevistas mesmo de Ana Mae 

depois  com ela, lá. Entendeu?! E... Mas é a escolinha. A escolinha. 
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APÊNDICE – 5 

 

TABELA 1 – Frequência das experiências formativas em arte presentes nos diferentes ciclos 

de vida dos arte/educadores. 

 

ÍNDICES Infância Adolescência Juventude Maturidade Velhice TOTAL 

SUJEITOS Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Fernando 

Azevedo 
19 29 01 02 22 33 24 36 00 00 66 100 

Solange 

Costa Lima 
01 04 00 00 06 25 07 29 10 42 24 100 

Rosa 

Vasconcelos 
01 04 01 04 07 27 14 54 03 11 26 100 

Sebastião 

Pedrosa 
04 11 03 08 18 49 12 32 00 00 37 100 

TOTAL 

GERAL 
25 16 05 03 53 35 57 37 13 09 153 100 
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APÊNDICE - 6 

 

TABELA 2 – Frequência dos personagens presentes nas experiências do arte/educador 

Fernando Azevedo. 

 

Nº Personagens Frequência % 

01 Avó Partena 11 4,5 

02 Benjamim Rudar 01 0,5 

03 Pai 02 1,0 

04 Professora Marlene 01 0,5 

05 Mirian Didier 03 01 

06 Noemia Varela 16 07 

07 Mãe 06 2,5 

08 Ana Mae 30 13 

09 Renilde 05 02 

10 Maria Lúcia 01 0,5 

11 Avó Materna 06 2,5 

12 Avô 01 0,5 

13 Tio Materno 01 0,5 

14 Ida 02 01 

15 Tia Paterna 01 0,5 

16 Gabriel 02 01 

17 Fernando Pessoa 04 02 

18 Professora Nenita 01 0,5 

19 Michael Zaidan 01 0,5 

20 Antônio Montenegro 01 0,5 

21 Dirleide Aureliano 06 2,5 

22 Guimarães Rosa 05 02 

23 Professora Senconstlans Clark 01 0,5 

24 Salvador Dali 01 0,5 

25 Bonone 01 0,5 

26 Feline 01 0,5 

27 Professor Roberto Figurama 02 01 

28 Professor Português 02 01 

29 Clarice Lispector 07 03 
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30 Bergman 01 0,5 

31 Celida Samico 03 01 

32 Samico 01 0,5 

33 Sheil Beim 01 0,5 

34 Geleplic 01 0,5 

35 Mercedes Sosa 01 0,5 

36 Perna Longa 02 01 

37 Carlos 01 0,5 

38 Maria Helena Bassi 02 01 

39 Gaiarca 01 0,5 

40 João Alexandre Barbosa 01 0,5 

41 Mirian Celeste Martins 03 01 

42 Solange Costa Lima 09 04 

43 Rejane Galvão Coutinho 12 05 

44 Patrícia Barreto  01 0,5 

45 Zélido Passavante 01 0,5 

46 Fred 01 0,5 

47 Lau 01 0,5 

48 Ida Coros 01 0,5 

49 Fátima Serrano 01 0,5 

50 Sebastião Pedrosa 01 0,5 

51 Vera Rocha 01 0,5 

52 Edila Soares 01 0,5 

53 Lúcia Gouveia Pimentel 10 04 

54 Mariazinha Fusari 05 02 

55 Ana Tereza Fabri 03 01 

56 Regina Machado 03 01 

57 Maria Lúcia Pupo 01 0,5 

58 Ecléia Bosi 06 2,5 

59 Simone Weil 01 0,5 

60 Walter Benjamim 01 0,5 

61 Fritz Lang 01 0,5 

62 Cristiane Almeida 01 0,5 

63 Marco Camarotti 01 0,5 
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64 Tarcia 02 01 

65 Laís Aderne 02 01 

66 Cristovão Buarque 01 0,5 

67 Patricia Stuhr 01 0,5 

68 Ivone Richter 01 0,5 

69 Dona Albertina 01 0,5 

70 Marcos Vilela 04 02 

71 Ana Del Tabor 02 01 

72 Ingrid Dormien Koudela 01 0,5 

73 Cecília Conde 03 01 

74 Ilma Lira 05 02 

75 Professora Lurdinha 01 0,5 

76 Paulo Freire 01 0,5 

77 Augusto Rodrigues 01 0,5 

78 Vicente Vitoriano 01 0,5 

TOTAL 225 100 
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APÊNDICE – 7 

 

TABELA 3 – Frequência dos personagens presentes nas experiências da arte/educadora 

Solange Costa Lima. 

 

Nº Personagens Frequência % 

01 Padre Cícero 01 02 

02 Adélia 01 02 

03 Paulo Freire 01 02 

04 Gilberto Freire 01 02 

05 Madre Escobar 04 07 

06 Lúcia Valentim Alencastro 05 08 

07 Rubem Valentim 01 02 

08 Seonaid Robertson  02 04 

09 Augusto Rodrigues 02 04 

10 Mestre Vitalino 01 02 

11 Dom Marcelo Carvalheira 02 04 

12 Dom Helder Câmara 02 04 

13 Adão Pinheiro 03 05 

14 Noemia Varela 03 05 

15 Rosa Vasconcelos 01 02 

16 Sebastião Pedrosa 01 02 

17 Guida Charrita 01 02 

18 Manuel Eudócio 01 02 

19 Naná Vasconcelos 01 02 

20 Rosas Zolades 01 02 

21 Antônio Paulo Moraes 02 04 

22 Edla Soares 01 02 

23 Paulinho da Viola 02 04 

24 Ana Mae Barbosa 03 05 

25 Cecília Conde 02 04 

26 Analice Dutra Pilar 01 02 

27 Márcio Salim 01 02 

28 Everson Melquiades 01 02 

29 Fernando Azevedo 03 05 
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30 Rejane Galvão Coutinho 02 03 

31 Helena 04 07 

32 Xuxa 01 02 

TOTAL 58 100 
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APÊNDICE – 8 

TABELA 4 – Frequência dos personagens presentes nas experiências da arte/educadora Rosa 

Vasconcelos. 

 

Nº Personagens Frequência % 

01 Paulo Freire 07 09 

02 Fátima Freira 06 08 

03 Maria Andozinda da Costa 03 04 

04 Noemia Varela 05 06 

05 Dr. Airton 01 01 

06 Clara Cavendish 04 05 

07 Dinara 04 05 

08 Solonge Costa Lima 07 09 

09 Sebastião Pedrosa 08 11 

10 Anita Garbareto 01 01 

11 Seonaid Robertson 01 01 

12 Jomar Muniz de Brito 03 04 

13 Altim 01 01 

14 Lenira 01 01 

15 Aurora 01 01 

16 Milton Bacarelli 03 04 

17 Edson Lima 01 01 

18 Múcio Lombardi 01 01 

19 Antônio Cadengue 02 03 

20 João Denis 01 01 

21 Ana Mae Barbosa 05 05 

22 Astrogilda Carvalho Paes de Andrade 01 01 

23 Fernando Azevedo 05 05 

24 Fred 04 04 

25 Patrícia 01 01 

26 Verinha 01 01 

27 Paula 01 01 

28 Silvana Moura 01 01 

29 Lisa de Lisieux Dantas da Silva 01 01 

TOTAL 81 100 
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APÊNDICE – 9 

 

TABELA 5 – Frequência dos personagens presentes nas experiências do arte/educador 

Sebastião Pedrosa. 

 

Nº Personagens Frequência % 

01 Tia 02 02 

02 Tio 01 01 

03 Dom Marcelo Carvalheira 04 06 

04 Francisco Brennand 06 08 

05 Adão Pinheiro 08 10 

06 Solange Costa Lima 05 06 

07 Tereza Carmem 03 04 

08 José Barbosa 01 01 

09 Noemia Varela 09 11 

10 Ariano Suassuna 04 06 

11 Rosa Vasconcelos 02 02 

12 José Altino 02 02 

13 Tom Roster 05 06 

14 Elliot Eisner 02 02 

15 Ana Mae Barbosa 08 10 

16 Regina Alvarez 02 02 

17 Laís Aderne 02 02 

18 Minele 01 01 

19 Edir Praise 07 09 

20 Zoé Chagas Freitas 01 01 

21 Lucimar Bello Frange 01 01 

22 Juarez 01 01 

23 Marcelo Coutinho 01 01 

24 Ismael Nery 01 01 

25 Paulo Meira 01 01 

26 José Rufino 01 01 

27 Augusto Rodrigues 01 01 

28 Seonaid Robertson 01 01 

TOTAL 83 100 
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APÊNDICE – 10 

TABELA 12 – Descrição das experiências formativas de arte do Arte/Educador Fernando 

Azevedo. 

Nº. PÁGINA 
TIPO DE 

EXPERIÊNCIA 

CICLO DE VIDA DO 

ARTE/EDUCADOR 
DESCRIÇÃO 

01 01 Escolar Infância 

O Ensino de arte era um dos 

eixos centrais da prática 

pedagógica da APAE. 

02 01 - 02 Familiar Infância 

Recital de poesia e 

brincadeiras teatrais e com a 

Avó Paterna. 

03 02 Escolar Infância 
A APAE era a escola 

sistemática de ensino de arte. 

04 02 Familiar Infância 
Brincadeira de Fantasiar-se 

com a Avó Partena. 

05 02 - 03 Acadêmico Juventude 
O respeito recebido no curso 

de Filosofia na UNICAP. 

06 04 Familiar Infância 

Leitura das imagens da 

cartilha na domada de leitura 

com o Pai. 

07 04 Escolar Infância 
Produção de história oral a 

partir de imagens na APAE. 

08 05 Acadêmica Juventude 

Tomada de consciência que 

sabia ler com a entrada na 

UNICAP. 

09 05 Escolar Infância 

Realização de testes 

psicológicos na Escola para 

Crianças Anormais, com as 

Professoras Mirian Didier e 

Noemia Varela. 

10 05 
Movimentos 

Sociais 
Infância 

Primeiros contatos com o 

MEA, através de sua mãe, ao 

acompanhá-la nas formações 

na EAR. 

11 05 Escolar Infância 

Primeiros contatos com a 

Professora Noemia Varela, 

através da interpretação dos 

seus testes psicológicos na 

Escola de Crianças 

Anormais. 

12 06 
Movimentos 

Sociais 
Juventude 

Presencia no FLAAC a 

discussão intelectual entre 

Ana Mae e Noemia Varela. 

13 07 - 08 Familiar Juventude 

Vai assistir com Renilde 

(Esposa) no Cinema AIP o 

filme “Homem Elefante” e 

lembra-se de sua amiga da 

APAE Maria Luisa. 

14 09 Familiar Infância Ganha da Avó Materna um 
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“Menino Jesus” e passa a 

fazer roupas para ele. 

15 09 Familiar Infância 

Produz roupas para o seu 

“Menino Jesus”, com restos 

de tecidos da oficina de 

costura da Avó Materna. 

16 10 Familiar Infância 

Ganha uma lapinha do Avô 

Paterno e passa a criar 

cenários com o novo 

brinquedo. 

17 10 Familiar Infância 
Leitura e interpretação de 

poesias com a Avó Paterna. 

18 10 -11 Familiar Infância 

Ida ao Teatro Municipal do 

Rio de Janeiro com a Avó 

Materna, para assistir a 

Ópera “O Barbeiro de 

Sevilha”. 

19 11 - 12 Familiar Infância 

Brincadeiras de se fantasiar 

na casa da Avó Paterna, no 

dia do velório do Tio que foi 

assassinado. 

20 13 - 14 Familiar Infância 

Assistir o filme “A Paixão de 

Cristo”, no Cinema EDEM 

com Ida. 

21 14 - 15 Acadêmica Juventude 

Primeiros contatos com a 

poesia de Fernando Pessoa 

na UNICAP. 

22 
01 – 

02/D1 
Escolar Adolescência 

Ao assistir o Filme 

“Preciosa”, recorda-se do seu 

período no Ginásio e no 

Científico. 

23 05/D1 Escolar Infância 
As aulas de arte na APAE 

com a Professora Ninita. 

24 07/D1 Acadêmica Juventude 
Participação em grupos de 

estudo na UNICAP. 

25 
07 - 

08/D1 
Acadêmica Juventude 

Convivência com a 

Professora Filosofia da 

Natureza, Sincostlans Clark. 

Sua ida ao Cinema São Luis 

e a interpretação que a 

professora fez do filme. 

26 
10 - 

11/D1 
Acadêmicas Juventude 

As aulas do Professor de 

Estética na UNICAP. O 

professor recomendava aos 

alunos que assistissem filmes 

que eram verdadeiras obras 

de arte. Além do contato com 

imagens artísticas. 

27 11/D1 Acadêmicas Juventude 
Contato com a literatura de 

Fernando Pessoa, Clarisse 
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Lispector e Guimarães Rosa, 

nas aulas e nos grupos de 

estudo da UNICAP. 

28 12/D1 Acadêmicas Juventude 

Aulas de Estética, na 

UNICAP, com o Professor 

Roberto Figurama, na qual 

conheceu vários artistas 

através de imagens 

projetadas no slide. 

29 12/D1 Acadêmicas Juventude 

Aprendizagem do que era 

experiência estética nas aulas 

de Estética, no curso de 

Filosofia, na UNICAP. 

30 13/D1 Acadêmicas Juventude 
Aprende a gostar de filmes 

de arte a UNICAP. 

31 
15 -

17/D1 

Grupo de 

Artístico 
Juventude 

Participação no grupo de 

dança espontânea 

coordenado por Celida 

Samico, em Olinda. 

32 
18 - 

19/D1 
Curso Juventude 

Participação em curso livre 

de teatro no Rio de Janeiro. 

33 
19 -

20/D1 

Movimentos 

Sociais 
Juventude 

Conhece Ana Mae em um 

encontro de arte/educação, na 

Cidade de Lorena/SP. 

34 
20 - 

21/D1 

Movimentos 

Sociais 
Maturidade 

Participação em encontro de 

arte/educação em Recife, 

promovido pela Secretaria 

Municipal de Educação. Ana 

Mae apresenta a Abordagem 

Triangular e é 

incompreendida pelos 

arte/educadores 

pernambucanos. 

35 
21 -

22/D1 

Movimentos 

Sociais 
Maturidade 

Participação no movimento 

associativo de arte/educação 

local, regional e nacional. 

36 22/D1 
Movimentos 

Sociais 
Maturidade 

Participação no movimento 

associativo de arte/educação, 

através da participação de um 

congresso em Minas Gerais, 

onde conhece Lúcia 

Pimentel. 

37 
01 – 

02/D2 
Acadêmicas Maturidade 

Faz o curso de especialização 

em desenho infantil na 

UFRN, em Natal. 

38 02/D2 Acadêmicas Maturidade 

É aluno de Ana Mae em uma 

disciplina no curso de 

especialização na UFRN, em 

Natal. Ana Mae valoriza a 

sua escrita. 
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39 02/D2 Acadêmicas Maturidade 

Intervenção de Mariazinha 

Fusari na sua qualificação de 

dissertação, no curso de 

mestrado na USP. 

40 03/D2 
Movimentos 

Sociais 
Maturidade 

Participação no movimento 

associativo de arte/educação. 

Indicação de Ana Mae a 

Lúcia Pimentel para publicar 

artigo no livro Som, Gesto e 

Cor. 

41 04/D2 Acadêmicas Maturidade 
Aula no mestrado com Ana 

Tereza Fabris. 

42 
04-

05/D2 
Acadêmicas Maturidade 

Aula no mestrado com Ana 

Regina Machado. 

43 05/D2 Acadêmicas Maturidade 
Aula no mestrado com Maria 

Lúcia Pupo. 

44 
05-

06/D2 
Acadêmicas Maturidade 

Aula no mestrado com Ecléia 

Bosi. Apresentação do filme 

Metrópole em um seminário. 

45 06/D2 Acadêmicas Juventude 
Curso de especialização na 

UFPE. 

46 
06-

07/D2 
Cursos Juventude 

Curso de teatro no Rio de 

Janeiro. 

47 07/D2 Acadêmicas Juventude 

Curso de especialização na 

UFPE. Processo de 

elaboração da monografia. 

48 07/D2 
Movimentos 

Sociais 
Juventude 

Estudo e orientação com 

Noemia Varela. 

49 
07-

08/D2 
Acadêmicas Juventude 

O curso de especialização na 

UFPE foi à primeira 

acadêmica em arte/educação. 

50 08/D2 
Movimentos 

Sociais 
Juventude 

O processo de orientação 

informal de Noemia Varela 

na monografia de 

especialização da UFPE. 

51 08/D2 Acadêmicas Maturidade 

Intervenção de Mariazinha 

Fusari na sua qualificação de 

dissertação, no curso de 

mestrado na USP. 

52 
08-

09/D2 

Movimentos 

Sociais 
Juventude 

A forma como Ana Mae e 

Noemia Varela olha para os 

seus aprendizes. 

53 01/D3 
Movimentos 

Sociais 
Maturidade 

A importância do movimento 

associativo de arte/educação. 

54 04/D3 
Movimentos 

Sociais 
Maturidade 

Convite de Tarcia para 

participar do movimento 

associativo de arte/educação. 

55 04/D3 
Movimentos 

Sociais 
Maturidade 

Participação do 

Departamento de Cultura da 

Secretaria Estadual de 
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Educação. 

56 04/D3 
Movimentos 

Sociais 
Maturidade 

Participação no FLAAC. 

Conhece Ivone Richter, Laís 

Adene... 

57 
04-

05/D3 

Movimentos 

Sociais 
Maturidade 

Realização do ConFAEB em 

Recife, com o apoio especial 

de Solange Costa Lima e 

Rejane Coutinho. 

58 05/D3 
Movimentos 

Sociais 
Maturidade 

Realização do ConFAEB em 

Recife, com o contribuição 

de arte/educoadores de todo 

pais: Solange Costa Lima,  

Rejane Coutinho, Mariazinha 

Fusari, Marcos Vilela, Ana 

Mae, Ivone Richter, Dona 

Albertina. 

59 
05-

06/D3 
Escolar Infância O ensino de arte na APAE. 

60 06/D3 Acadêmicas Maturidade 

Participação no curso de 

especialização da UFRN, em 

Natal. 

61 
06-

07/D3 

Movimentos 

Sociais 
Maturidade 

Realização do ConFAEB em 

Recife, através do apoio 

institucional da UFPE, 

UNICAP... A abertura foi no 

Teatro Santa Izabel. 

62 07/D3 
Movimentos 

Sociais 
Maturidade 

Presencia no FLAAC a 

discussão intelectual entre 

Ana Mae e Noemia Varela. 

63 
07-

08/D3 

Movimentos 

Sociais 
Maturidade 

Participação dos principais 

dos principais nomes da 

arte/educação brasileira: 

Ingrid Koudela, Cecília 

Conde... 

64 08/D3 Escolar Infância 

Ensino do canto orfeônico 

pela Professora Lurdinha no 

grupo escolar que estudava. 

65 08/D3 
Movimentos 

Sociais 
Maturidade 

Realização do ConFAEB em 

Recife, com a presença dos 

representates dos importantes 

movimentos de arte/educação 

do Brasil, tais como MEA, 

SobreArte. Augusto 

Rodrigues e Noemia Varela 

foram os homenageados. 

66 10/D3 Acadêmicas Maturidade 

Participação no curso de 

especialização da UFRN, em 

Natal, tendo como orientador 

o Professor Vicente 

Vitoriano. 
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APÊNDICE – 11 

 

TABELA 13 – Descrição das experiências formativas de arte da Arte/Educadora Solange 

Costa Lima. 

 

Nº. PÁGINA 
TIPO DE 

EXPERIÊNCIA 

CICLO DE VIDA DO 

ARTE/EDUCADOR 
DESCRIÇÃO 

01 01 - 02 Familiar Infância 
Emoção ao conhecer o oratório de 

um dos empregados da fazenda. 

02 02 Docente Juventude 
Ensino de desenho e pintura em 

uma escola de alfabetização. 

03 02 Curso Juventude 

Participação de um curso de 

trabalhos manuais, indicada pela 

diretora da escola. 

04 03 
Movimentos 

Sociais 
Juventude 

Participação no CIAE, na 

Escolinha Brasileira de Arte, no 

Rio de Janeiro. 

05 03 Curso Juventude 

Curso de preparação para o CIAE 

oferecido pela FUNDAJ, 

ministrado por Madre Escobar, no 

Recife. 

06 03 - 05 
Movimentos 

Sociais 
Juventude 

Participação no CIAE, na 

Escolinha Brasileira de Arte, no 

Rio de Janeiro. Realiza estágio em 

uma escola experimental do 

INEP. Conhece Lúcia Valentim 

Alencastro, Augusto Rodrigues, 

Seonaid Robertson, Mestre 

Vitalino... 

07 05 - 06 
Movimentos 

Sociais 
Maturidade 

Coordenação e criação da 

Escolinha de Arte de Olinda, a 

pedido de Dom Marcelo 

Cavalheira e Dom Hélder Câmara. 

Conhece o então seminarista 

Sebastião Pedrosa. Trabalha com 

Rosa Vasconcelos, Manoel 

Eudócio, Adão Pinheiro, Guida 

Charida. 

08 06 
Movimentos 

Sociais 
Maturidade 

Apoio pedagógico da Escolinha 

de Arte do Recife, através da 

Professora Noemia Varela, para as 

atividade desenvolvidas na 

Escolinha de Arte de Olinda. 

09 06 
Movimentos 

Sociais 
Maturidade 

Atividades desenvolvidas na 

Escolinha de Arte de Olinda, com 

o apoio de Sebastião Pedrosa, 

Rosa Vasconcelos, Manoel 

Eudócio, Adão Pinheiro, Guida 

Charida. 
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10 06 - 07 
Movimentos 

Sociais 
Maturidade 

Coordenação e criação da 

Escolinha de Arte do Maruim, em 

Olinda. Trabalha com Naná 

Vasconcelos. 

11 07 Curso Maturidade 

Participação no curso de 

atendimento ao pré-escolar, 

oferecido pelo Departamento de 

Ensino Fundamental, do MEC, em 

Belo Horizonte (MG). 

12 07 
Movimentos 

Sociais 
Maturidade 

Diretora Técnico Pedagógica da 

Escolinha de Arte do Recife. 

Desenvolveu o projeto com a 

Kodak. 

13 07 - 08 
Gestão 

Educativa 
Maturidade 

Assessoria da Secretaria de 

Educação de Recife, na gestão da 

Professora Edla Soares. 

Desenvolveu diferentes projetos: 

Todos contam a sua história; A 

cidade no olhar da criança... 

14 08 - 09 
Gestão 

Educativa 
Velhice 

Assessora Especial do Gabinete 

do Governador do Estado de 

Pernambuco. Desenvolveu uma 

série de ações voltadas a 

arte/educação. 

15 09 
Movimentos 

Sociais 
Velhice 

Participação em diferentes ações 

dos movimentos associativos de 

arte/educação. 

16 09 - 10 
Gestão 

Educativa 
Velhice 

Assessora Especial do Gabinete 

do Governador do Estado de 

Pernambuco. Desenvolveu uma 

série de ações voltadas a 

arte/educação: análise dos 

parâmetros curriculares de arte, 

projeto cidade cidadã 

17 10 
Gestão 

Educativa 
Velhice 

Como Assessora Especial do 

Gabinete do Governador do 

Estado de Pernambuco, buscou 

que a área de arte fosse também 

respeitada. 

18 10 - 11 
Gestão 

Educativa 
Velhice 

Participação da formação para 

professores indígenas. 

19 11 - 12 
Gestão 

Educativa 
Velhice 

Como Assessora Especial do 

Gabinete do Governador do 

Estado de Pernambuco, participou 

da implantação da Escola 

Experimental Ginásio 

Pernambucano, acompanhando 

ações de revitalização do museu e 

da biblioteca e do ensino de arte. 

20 12 - 13 Gestão Velhice Desenvolvimento de ações 
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Educativa educativas no Espaço Ciências, 

em Olinda. 

21 14 - 15 Curso Velhice 

Participação de cursos 

desenvolvidos pela UFPE na área 

de arte, acompanhada de Noemia 

Varela. 

22 15 Familiar Velhice 
Realização de atividades artísticas 

com a neta Helena. 

23 16 Familiar Velhice 

Organização do aniversário da 

neta Helena privilegiando 

aspectos artísticos. 

24 17 
Movimentos 

Sociais 
Juventude 

Participação no CIAE, na 

Escolinha Brasileira de Arte, no 

Rio de Janeiro. 
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APÊNDICE – 12 

 

TABELA 14 – Descrição das experiências formativas de arte da Arte/Educadora Rosa 

Vasconcelos. 

 

Nº. PÁGINA 
TIPO DE 

EXPERIÊNCIA 

CICLO DE VIDA DO 

ARTE/EDUCADOR 
DESCRIÇÃO 

01 01 Escolar Infância 

Rabiscava e desenhava nas 

paredes da escola em Carpina 

(PE). 

02 01 Escolar Adolescência 
Continua a rabiscar e desenhar na 

Escola Damas, no Recife. 

03 02 - 04 Docência Juventude 

Desenvolve suas atividades como 

professora primária na Escola Pia 

X. Conhece Fátima Freire, Paulo 

Freire e Maria Andozinda da 

Costa. 

04 04 
Movimentos 

Sociais 
Juventude 

Participa de cursos de formação 

na Escolinha de Arte do Recife, 

sob a orientação de Noemia 

Varela. 

05 04 
Gestão 

Educativa 
Maturidade 

Vai desenvolver atividades na 

Secretaria de Educação de 

Pernambuco, como formadora de 

professores no campo do ensino 

de arte. 

06 04 
Movimentos 

Sociais 
Juventude 

Participação do CIAE, na 

Escolinha de Arte do Brasil, no 

Rio de Janeiro. Realização de 

estágio. 

07 05 
Movimentos 

Sociais 
Juventude 

Seu encontro com a arte/educação 

de fato se deu na sua participação 

no CIAE, na Escolinha de Arte 

do Brasil, no Rio de Janeiro. 

08 05 
Gestão 

Educativa 
Maturidade 

Desenvolver atividades na 

Secretaria de Educação de 

Pernambuco, como formadora de 

professores no campo do ensino 

de arte, junto com Clara. 

09 05 Docência Juventude 

Desenvolvimento de teatro de 

boneco com os alunos da Escola 

Pio X. 

10 05 
Gestão 

Educativa 
Maturidade 

Desenvolveu atividades no setor 

de treinamento da Secretaria de 

Educação de Pernambuco, junto 

com Dinara. 

11 05 - 06 
Movimentos 

Sociais 
Maturidade 

Trabalha com Solange Costa 

Lima, na Escolinha de Arte de 
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Olinda. Conhece o seminarista 

Sebastião Pedrosa. 

12 06 - 07 
Movimentos 

Sociais 
Maturidade 

Trabalha como coordenadora 

pedagógica de 28 escolas do 

Movimento de Cultura Popular, 

no Recife. 

13 07 
Gestão 

Educativa 
Maturidade 

Volta a trabalhar no setor de 

treinamento da Secretaria de 

Educação do Estado de 

Pernambuco. 

14 07 - 09 Docência Maturidade 

Trabalha como docente em 

escolas particulares: Colégio Boa 

Viagem e Colégio Presbiteriano 

Agnes Erskine... 

15 09 
Movimentos 

Sociais 
Maturidade 

Participação dos diferentes 

eventos na área de ensino de arte: 

Congressos, cursos na Escolinha 

de Arte do Recife... 

16 09 Acadêmicas Maturidade 

Participação no curso de 

especialização em ensino de arte 

na UFPE. 

17 09 - 10 
Movimentos 

Sociais 
Maturidade 

Apoiava Jomar Muniz de Brito na 

realização de eventos artísticos no 

Recife. 

18 10 Acadêmicas Maturidade 

Coordenação do Curso PREME. 

Intenso contato com os 

professores-artístas. 

19 10 - 11 Acadêmicas Maturidade 

Coordenação do Curso PREME, 

através de uma parceria entre 

UFPE e Secretaria de Educação 

de Pernambuco. Auxilio dos 

professores com a parte 

pedagógica para produção dos 

programas de aula. 

20 11 Acadêmicas Maturidade 

Entra na UFPE como docente 

através de concurso publico. 

Coordena o curso de Artes 

Cênicas. 

21 11 - 12 
Movimentos 

Sociais 
Juventude 

Participação dos cursos com 

Noemia Varela. 

22 12 Acadêmicas Juventude 

Auxílio da Professora Astrogilda 

Carvalho de Paes Andrade, do 

Centro de Educação da UFPE 

para participação no concurso. 

23 12 
Gestão 

Educativa 
Velhice 

Na Secretaria de Educação de 

Pernambuco passa a trabalhar 

com Fernando Azevedo, Fred 

Nascimento, nos encontros de 

formação de professores para o 

http://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CBsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.agnes.com.br%2F&ei=wCo_TLaYGMH68Abvo7jACg&usg=AFQjCNGlLgDh7aZ-3ExNptQDJfTDmR-udw
http://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CBsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.agnes.com.br%2F&ei=wCo_TLaYGMH68Abvo7jACg&usg=AFQjCNGlLgDh7aZ-3ExNptQDJfTDmR-udw
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ensino de arte. 

24 13 Acadêmicas Velhice 
Realização do “projeto meninos 

do campus”. 

25 13 
Gestão 

Educativa 
Velhice 

Realização de cursos de formação 

continuada para professores de 

arte da Rede Estadual de Ensino 

de Pernambuco. 

26 13 
Movimentos 

Sociais 
Maturidade 

Participação dos eventos no 

campo da arte/educação. 
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APÊNDICE – 13 

 

TABELA 15 – Descrição das experiências formativas de arte do Arte/Educador Sebastião 

Pedrosa. 

 

Nº. PÁGINA 
TIPO DE 

EXPERIÊNCIA 

CICLO DE VIDA DO 

ARTE/EDUCADOR 
DESCRIÇÃO 

01 01 Familiar Infância 
Contato com as pinturas e 

aquarelas da tia. 

02 01 - 02 Escolar Infância 

Realização de trabalhos manuais 

na escola primária na Cidade de 

Vivência, interior de 

Pernambuco. 

03 02 Familiar Infância 
Incentivo do tio para as 

atividades artísticas. 

04 02 Criação Infância 

Participação em um concurso de 

desenho veiculado em uma 

revista. 

05 02 - 03 Escolares Adolescência Escolha do curso de arquitetura. 

06 03 - 04 Acadêmicas Juventude 

Curso de Filosofia no Seminário 

Católico. Conhece os artistas 

Francisco Brennand e Adão 

Pinheiro. 

07 04 
Movimentos 

Sociais 
Juventude 

Participação na Escolinha de 

Arte de Olinda. Conhece 

Solange Costa Lima e Rosa 

Vasconcelos. 

08 04 
Movimentos 

Sociais 
Adolescência 

Participação em cursos de artes 

na Escolinha de Arte do Recife. 

Estuda com Tereza Carmem, 

José Barbosa, Noemia Varela. 

09 04 
Movimentos 

Sociais 
Adolescência 

Participação em cursos de artes 

rápidos na Escolinha de Arte do 

Recife. 

10 04 
Movimentos 

Sociais 
Juventude 

Participa do CIAE, na Escolinha 

Brasileira de Arte, no Rio de 

Janeiro, a convite de Noemia 

Varela. 

11 06 Acadêmicas Juventude 

Seminário de Teologia. 

Influencia de Brennand em seus 

desenhos. 

12 06 - 07 Acadêmicas Juventude 

Aulas de estética com Ariano 

Suassuna no Seminário de 

Teologia. Apreciação do 

Professor Ariano dos seus 

desenhos. 

13 07 
Movimentos 

Sociais 
Juventude 

Participação no CIAE, na 

Escolinha Brasileira de Arte, no 
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Rio de Janeiro. 

14 07 
Movimentos 

Sociais 
Juventude 

Produção de gravura na 

Escolinha de Arte de Olinda. 

Aulas com Rosa Vasconcelos. 

15 07 Criação Juventude 

Participação no Salão 

Pernambucano de Arte, por 

incentivo de Tereza Carmem. 

16 07 
Movimentos 

Sociais 
Juventude 

Participação no CIAE, na 

Escolinha Brasileira de Arte, no 

Rio de Janeiro. Aula de gravura 

com o artista José Altino. 

17 07 - 08 Docência Juventude 

Desenvolvimento de atividades 

docentes no Espaço Comunitário 

Dom Bosco, em Caruaru, com 

crianças e adolescentes da 

FEBEM. 

18 08 Docência Juventude 

Aulas de ensino de arte na escola 

particular Sagrado Coração, no 

curso normal médio, em 

Caruaru. 

19 08 
Grupos 

Artísticos 
Juventude 

Participação em um grupo de 

teatro, produzindo os cenários 

dos espetáculos. 

20 08 - 10 Acadêmicas Juventude 

Realização de um curso de arte 

em uma universidade em 

Veneza, na Itália. 

21 10 - 11 Criação Juventude 
Produção de gravuras fora da 

universidade em Veneza. 

22 11 Criação Juventude 
Produção nos ateliês de uma 

escola comunitária na Inglaterra. 

23 11 - 12 Acadêmicas Juventude 

Realização de um curso técnico 

relacionado a estudos 

curriculares de arte e designer, 

na Inglaterra. 

24 13 - 14 Acadêmicas Juventude 

Realização do curso de 

especialização de arte na 

educação escolar, na Inglaterra. 

25 14 -15 Acadêmicas Maturidade 

Docência no ensino superior na 

UFPB, com o apoio de Laís 

Aderne. 

26 15 - 16 Acadêmicas Maturidade 
Realização do curso de mestrado 

na Inglaterra. 

27 16 Acadêmicas Maturidade 

Realização de um curso de 

extensão sobre pintura na 

Inglaterra. 

28 16 - 17 Acadêmicas Maturidade 
Discussões provocadas pelo 

curso de mestrado na Inglaterra. 

29 17- 18 Acadêmicas Maturidade 

Repercussões das discussões 

provocadas pelo curso de 

mestrado na Inglaterra. 
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30 18 Criação Maturidade 

Como artística questiona o seu 

desenvolvimento através da 

produção de pintura. 

31 18 Acadêmicas Maturidade 

Entrada na UFPE. Percebe a 

cobrança pela realização de 

pesquisas. 

32 18 - 19 
Movimentos 

Sociais 
Maturidade 

Aproximação com a ANPAP, 

através da produção de uma 

pesquisa com os seus alunos da 

disciplina fundamentos da 

arte/educação. 

33 19 Acadêmicas Maturidade 

Coordenador do curso de 

licenciatura em Artes Plásticas. 

Criação da Galeria de Arte 

Capibaribe. 

34 19 Acadêmicas Maturidade 

Pesquisa com os seus alunos da 

disciplina fundamentos da 

arte/educação. 

35 20 Acadêmicas Maturidade 

Realização do curso de 

doutorado na Inglaterra sobre a 

influência inglesa na 

arte/educação brasileira. 

Sugestão de Noemia Varela e 

Augusto Rodrigues. 

36 20 - 21 Criação Maturidade 

Novos questionamentos sobre a 

produção artística pessoal. Passa 

a produzir arte conceitual. 

37 21 - 22 
Movimentos 

Sociais 
Maturidade 

Aulas sobre história do ensino de 

arte com a Professora Noemia 

Varela, no CIAE, na Escolinha 

Brasileira de Arte, no Rio de 

Janeiro. 
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APÊNDICE – 14 

 

TABELA 16 – Contextos das experiências formativas de arte do Arte/Educador Fernando 

Azevedo. 

 

Nº. PÁGINA 
TIPO DE 

EXPERIÊNCIA 

CICLO DE VIDA DO 

ARTE/EDUCADOR 
CONTEXTO 

01 01 Escolar Infância APAE / Recife 

02 01 - 02 Familiar Infância 
Residência da Avó 

Paterna / ? 

03 02 Escolar Infância APAE / Recife 

04 02 Familiar Infância 
Residência da Avó 

Paterna / ? 

05 02 -03 Acadêmico Juventude UNICAP / Recife 

06 04 Familiar Infância 
Residência familiar / 

Recife 

07 04 Escolar Infância APAE / Recife 

08 05 Acadêmica Juventude UNICAP / Recife 

09 05 Escolar Infância 
Escola de Crianças 

Anormais / Recife 

10 05 
Movimentos 

Sociais 
Infância 

Escolinha de Arte do 

Recife / Recife 

11 05 Escolar Infância 
Escola de Crianças 

Anormais / Recife 

12 06 
Movimentos 

Sociais 
Juventude FLAAC / Brasília 

13 07 - 08 Familiar Juventude Cinema AIP / Recife 

14 09 Familiar Infância 
Residência da Avó 

Materna / Recife 

15 09 Familiar Infância 
Residência da Avó 

Materna / Recife 

16 10 Familiar Infância 
Residência familiar / 

Recife 

17 10 Familiar Infância 
Residência da Avó 

Paterna / Rio de Janeiro 

18 10 -11 Familiar Infância 

Teatro Municipal do Rio 

de Janeiro / Rio de 

Janeiro 

19 11 - 12 Familiar Infância Residência da Avó 
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Paterna / Recife 

20 13 - 14 Familiar Infância Cinema EDEM / Recife 

21 14 - 15 Acadêmica Juventude UNICAP / Recife 

22 
01 – 

02/D1 
Escolar Adolescência 

Escola Secundária / 

Recife 

23 05/D1 Escolar Infância APAE / Recife 

24 07/D1 Acadêmica Juventude UNICAP / Recife 

25 
07 - 

08/D1 
Acadêmica Juventude UNICAP / Recife 

26 
10 - 

11/D1 
Acadêmicas Juventude UNICAP / Recife 

27 11/D1 Acadêmicas Juventude UNICAP / Recife 

28 12/D1 Acadêmicas Juventude UNICAP / Recife 

29 12/D1 Acadêmicas Juventude UNICAP / Recife 

30 13/D1 Acadêmicas Juventude UNICAP / Recife 

31 
15 -

17/D1 
Grupo de Artístico Juventude 

Residência de Celida 

Samico / Olinda 

32 
18 - 

19/D1 
Curso Juventude 

Curso de Teatro / Rio de 

Janeiro 

33 
19 -

20/D1 

Movimentos 

Sociais 
Juventude Congresso / Lorena (SP) 

34 
20 - 

21/D1 

Movimentos 

Sociais 
Maturidade ConFAEB / Recife 

35 
21 -

22/D1 

Movimentos 

Sociais 
Maturidade ANARTE / Recife 

36 22/D1 
Movimentos 

Sociais 
Maturidade Congresso / Minas Gerais 

37 
01 – 

02/D2 
Acadêmicas Maturidade UFRN / Natal (RN) 

38 02/D2 Acadêmicas Maturidade UFRN / Natal (RN) 

39 02/D2 Acadêmicas Maturidade USP / São Paulo 

40 03/D2 
Movimentos 

Sociais 
Maturidade ANARTE / Recife 

41 04/D2 Acadêmicas Maturidade USP / São Paulo 

42 04-05/D2 Acadêmicas Maturidade USP / São Paulo 

43 05/D2 Acadêmicas Maturidade USP / São Paulo 

44 05-06/D2 Acadêmicas Maturidade USP / São Paulo 

45 06/D2 Acadêmicas Juventude UFPE / Recife 
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46 06-07/D2 Cursos Juventude 
Curso de Teatro / Rio de 

Janeiro 

47 07/D2 Acadêmicas Juventude UFPE / Recife 

48 07/D2 
Movimentos 

Sociais 
Juventude 

Escolinha de Arte do 

Recife / Recife 

49 07-08/D2 Acadêmicas Juventude UFPE / Recife 

50 08/D2 
Movimentos 

Sociais 
Juventude 

Escolinha de Arte do 

Recife / Recife 

51 08/D2 Acadêmicas Maturidade USP / São Paulo 

52 08-09/D2 
Movimentos 

Sociais 
Juventude 

Escolinha de Arte do 

Recife / Recife 

53 01/D3 
Movimentos 

Sociais 
Maturidade ANARTE / Recife 

54 04/D3 
Movimentos 

Sociais 
Maturidade ANARTE / Recife 

55 04/D3 
Movimentos 

Sociais 
Maturidade 

Departamento de Cultura 

/ Recife 

56 04/D3 
Movimentos 

Sociais 
Maturidade FLAAC / Brasília 

57 04-05/D3 
Movimentos 

Sociais 
Maturidade ANARTE / Recife 

58 05/D3 
Movimentos 

Sociais 
Maturidade ANARTE / Recife 

59 05-06/D3 Escolar Infância APAE / Recife 

60 06/D3 Acadêmicas Maturidade UFRN / Natal (RN) 

61 06-07/D3 
Movimentos 

Sociais 
Maturidade ANARTE / Recife 

62 07/D3 
Movimentos 

Sociais 
Maturidade FLAAC / Brasília 

63 07-08/D3 
Movimentos 

Sociais 
Maturidade ANARTE / Recife 

64 08/D3 Escolar Infância Grupo Escolar / Recife 

65 08/D3 
Movimentos 

Sociais 
Maturidade ConFAEB / Recife 

66 10/D3 Acadêmicas Maturidade UFRN / Natal (RN) 
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APÊNDICE – 15 

 

TABELA 17 – Contexto das experiências formativas de arte da Arte/Educadora Solange 

Costa Lima. 

 

Nº. PÁGINA 
TIPO DE 

EXPERIÊNCIA 

CICLO DE VIDA DO 

ARTE/EDUCADOR 
CONTEXTOS 

01 01 - 02 Familiar Infância Fazenda familiar / ? 

02 02 Docente Juventude Escola / Recife 

03 02 Curso Juventude Curso / Recife 

04 03 
Movimentos 

Sociais 
Juventude 

Escolinha de Arte do 

Brasil / Rio de Janeiro 

05 03 Curso Juventude FUNDAJ / Recife 

06 03 - 05 
Movimentos 

Sociais 
Juventude 

Escolinha de Arte do 

Brasil / Rio de Janeiro 

07 05 - 06 
Movimentos 

Sociais 
Maturidade 

Escolinha de Arte de 

Olinda / Olinda 

08 06 
Movimentos 

Sociais 
Maturidade 

Escolinha de Arte do 

Recife / Recife 

09 06 
Movimentos 

Sociais 
Maturidade 

Escolinha de Arte de 

Olinda / Olinda 

10 06 - 07 
Movimentos 

Sociais 
Maturidade 

Escolinha de Arte de 

Olinda / Olinda 

11 07 Curso Maturidade 
Curso / Belo Horizonte 

(MG) 

12 07 
Movimentos 

Sociais 
Maturidade 

Escolinha de Arte do 

Recife / Recife 

13 07 - 08 Gestão Educativa Maturidade 
Secretaria de Educação 

de Recife / Recife 

14 08 - 09 Gestão Educativa Velhice 

Secretaria de Educação 

de Pernambuco / 

Recife 

15 09 
Movimentos 

Sociais 
Velhice ANARTE / Recife 

16 09 - 10 Gestão Educativa Velhice 

Secretaria de Educação 

de Pernambuco / 

Recife 

17 10 Gestão Educativa Velhice 

Secretaria de Educação 

de Pernambuco / 

Recife 
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18 10 - 11 Gestão Educativa Velhice 

Secretaria de Educação 

de Pernambuco / 

Recife 

19 11 - 12 Gestão Educativa Velhice 

Secretaria de Educação 

de Pernambuco / 

Recife 

20 12 - 13 Gestão Educativa Velhice 
Espaço Ciência / 

Recife 

21 14 - 15 Curso Velhice Cursos / Recife 

22 15 Familiar Velhice 
Residência familiar / 

Recife 

23 16 Familiar Velhice 
Ambiente familiar / 

Recife 

24 17 
Movimentos 

Sociais 
Juventude 

Escolinha de Arte do 

Brasil / Rio de Janeiro 
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APÊNDICE – 16 

 

TABELA 18 – Contextos das experiências formativas de arte da Arte/Educadora Rosa 

Vasconcelos. 

 

Nº. PÁGINA 
TIPO DE 

EXPERIÊNCIA 

CICLO DE VIDA DO 

ARTE/EDUCADOR 
CONTEXTOS 

01 01 Escolar Infância Escola / Carpina (PE) 

02 01 Escolar Adolescência Escola / Recife 

03 02 - 04 Docência Juventude Escola / Recife 

04 04 
Movimentos 

Sociais 
Juventude 

Escolinha de Arte do 

Recife / Recife 

05 04 Gestão Educativa Maturidade 

Secretaria de Educação 

de Pernambuco / 

Recife 

06 04 
Movimentos 

Sociais 
Juventude 

Escolinha de Arte do 

Brasil / Rio de Janeiro 

07 05 
Movimentos 

Sociais 
Juventude 

Escolinha de Arte do 

Brasil / Rio de Janeiro 

08 05 Gestão Educativa Maturidade 

Secretaria de Educação 

de Pernambuco / 

Recife 

09 05 Docência Juventude Escola / Recife 

10 05 Gestão Educativa Maturidade 

Secretaria de Educação 

de Pernambuco / 

Recife 

11 05 - 06 
Movimentos 

Sociais 
Maturidade 

Escolinha de Arte de 

Olinda / Olinda 

12 06 - 07 
Movimentos 

Sociais 
Maturidade 

Movimento de Cultura 

Popular / Recife 

13 07 Gestão Educativa Maturidade 

Secretaria de Educação 

de Pernambuco / 

Recife 

14 07 - 09 Docência Maturidade Escola / Recife 

15 09 
Movimentos 

Sociais 
Maturidade 

Escolinha de Arte do 

Recife / Recife 

16 09 Acadêmicas Maturidade UFPE / Recife 

17 09 - 10 
Movimentos 

Sociais 
Maturidade 

Movimentos Artísticos 

/ Recife 

18 10 Acadêmicas Maturidade UFPE / Recife 
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19 10 - 11 Acadêmicas Maturidade UFPE / Recife 

20 11 Acadêmicas Maturidade UFPE / Recife 

21 11 - 12 
Movimentos 

Sociais 
Juventude 

Escolinha de Arte do 

Brasil / Rio de Janeiro 

22 12 Acadêmicas Juventude UFPE / Recife 

23 12 Gestão Educativa Velhice 

Secretaria de Educação 

de Pernambuco / 

Recife 

24 13 Acadêmicas Velhice UFPE / Recife 

25 13 Gestão Educativa Velhice 

Secretaria de Educação 

de Pernambuco / 

Recife 

26 13 
Movimentos 

Sociais 
Maturidade 

Escolinha de Arte do 

Brasil / Rio de Janeiro 
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APÊNDICE – 17 

 

TABELA 19 – Contextos das experiências formativas de arte do Arte/Educador Sebastião 

Pedrosa. 

 

Nº. PÁGINA 
TIPO DE 

EXPERIÊNCIA 

CICLO DE VIDA DO 

ARTE/EDUCADOR 
CONTEXTOS 

01 01 Familiar Infância 
Ambiente familiar / 

Vicência (PE) 

02 01 - 02 Escolar Infância 
Escola primária / 

Vicência (PE) 

03 02 Familiar Infância 
Ambiente familiar / 

Vicência (PE) 

04 02 Criação Infância ? / Vicência (PE) 

05 02 - 03 Escolares Adolescência Escola / Recife 

06 03 - 04 Acadêmicas Juventude 
Seminário de Filosofia 

/ Recife 

07 04 
Movimentos 

Sociais 
Juventude 

Escolinha de Arte de 

Olinda / Olinda 

08 04 
Movimentos 

Sociais 
Adolescência 

Escolinha de Arte do 

Recife / Recife 

09 04 
Movimentos 

Sociais 
Adolescência 

Escolinha de Arte do 

Recife / Recife 

10 04 
Movimentos 

Sociais 
Juventude 

Escolinha de Arte do 

Brasil / Rio de Janeiro 

11 06 Acadêmicas Juventude 
Seminário de Filosofia 

/ Recife 

12 06 - 07 Acadêmicas Juventude 
Seminário de Filosofia 

/ Recife 

13 07 
Movimentos 

Sociais 
Juventude 

Escolinha de Arte do 

Brasil / Rio de Janeiro 

14 07 
Movimentos 

Sociais 
Juventude 

Escolinha de Arte de 

Olinda / Olinda 

15 07 Criação Juventude 
Salão de Arte 

Pernambucano / Recife 

16 07 
Movimentos 

Sociais 
Juventude 

Escolinha de Arte do 

Brasil / Rio de Janeiro 

17 07 - 08 Docência Juventude 

Centro Comunitário 

Dom Bosco / Caruaru 

(PE) 
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18 08 Docência Juventude 
Escola Sagrado 

Coração / Caruaru (PE) 

19 08 Grupos Artísticos Juventude Grupo de Teatro / ? 

20 08 - 10 Acadêmicas Juventude 
Universidade / Veneza 

(Itália) 

21 10 - 11 Criação Juventude ? / Itália 

22 11 Criação Juventude 
Escola Comunitária / 

Inglaterra 

23 11 - 12 Acadêmicas Juventude 
Universidade / 

Inglaterra 

24 13 - 14 Acadêmicas Juventude 
Universidade / 

Inglaterra 

25 14 -15 Acadêmicas Maturidade UFPB / João Pessoa 

26 15 - 16 Acadêmicas Maturidade 
Universidade / 

Inglaterra 

27 16 Acadêmicas Maturidade 
Universidade / 

Inglaterra 

28 16 - 17 Acadêmicas Maturidade 
Universidade / 

Inglaterra 

29 17- 18 Acadêmicas Maturidade 
Universidade / 

Inglaterra 

30 18 Criação Maturidade ? / Recife 

31 18 Acadêmicas Maturidade UFPE / Recife 

32 18 - 19 
Movimentos 

Sociais 
Maturidade ANPAP / ? 

33 19 Acadêmicas Maturidade UFPE / Recife 

34 19 Acadêmicas Maturidade UFPE / Recife 

35 20 Acadêmicas Maturidade 
Universidade / 

Inglaterra 

36 20 - 21 Criação Maturidade ? / Recife 

37 21 - 22 
Movimentos 

Sociais 
Maturidade 

Escolinha de Arte do 

Brasil / Rio de Janeiro 
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APÊNDICE – 18 

TABELA 22 – Referências gerais de Teses e Dissertações sobre a formação de professores 

para o ensino de artes, publicados no período de 1989 a 2007. 

 

Nº. TÍTULO AUTOR NÍVEL PROGRAMA UNIVERSIDADE ANO 

1 

Da vivência ao ensino: 

uma alternativa de 

atuação docente do 

professor de arte da 

escola de 1º grau. 

CORAGEM, 

A. C.  
M Educação PUC/SP 1989 

2 

O gesto e o som: tópicos 

metodológicos para 

ensino de regência no 

curso de educação 

artística. 

KAMINSKI, 

C.  
M 

Ciências da 

Comunicaçã

o 

USP/SP 1989 

3 

Educar pela arte ou para 

arte? Um estudo sobre a 

polivalência no Curso de 

educação Artística. 

ALMEIDA, 

N. W. 
M Educação      PUC/SP 1992 

4 

Ensaios e perspectivas na 

formação do professor de 

arte. 

FERREIRA, 

V. L. P. R. 
M Educação UFRN 1993 

5 
Arte no processo de 

formação do educador. 

MORAES, 

M. I. S. 
M Educação UFC 1993 

6 

Autonomia do arte-

educador: licenciatura  

em educação artística: um 

processo em construção. 

AGUIAR, K. 

de P. 
M Educação UFPE 1997 

7 

Brincadeira divina: o 

ensino de arte nos cursos 

de pedagogia da UNEB 

FEITOSA, 

A. P. C. C. 
M Educação UFBA 1997 

8  

O desenho reproduzido e 

a formação dos 

professores das séries 

iniciais do Ensino 

Fundamental. 

MARTINS. 

M. C. F. D. 
M Educação UNB 1997 

9 

A formação de 

professores de educação 

artística e sua 

complexidade 

pedagógica. 

ROSA, M. 

C. 
M Educação UFSC 1998 

10 

A formação do professor 

de educação artística e 

suas práticas escolares: o 

caso do Brasil e do Chile. 

CARRARA, 

R. 
M Educação UFRGS 1999 

11 Dialogando com o teatro CARVALH M Educação PUC/RJ 1999 
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em arte: educação, 

linguagem e professores 

em formação. 

O, F. A. L. 

de 

12 

Arte: o seu encantamento 

e o seu trabalho na 

educação de educadores: 

a celebração metamorfose 

da cigarra e da formiga. 

MARTINS, 

M. C. F. D. 
D Artes  USP/SP 1999 

13 

Licenciatura em artes 

visuais: limites em 

expansão. 

 

PIMENTEL, 

L. G. 
D 

Artes 

 
USP/SP 1999 

14 

Investigando o professor 

de arte: em busca de 

novos caminhos, 

compreendendo sua 

formação. 

ANDRADE, 

E. B. F. 
M Educação UNESP 2000 

15 

A relação instituições 

culturais e rede pública 

de ensino na educação 

continuada de educadores 

que trabalham com 

ensino de arte. 

FERNANDE

S, M. B. A. 
M 

Artes 

 
USP/SP 2000 

16 

Construindo caminhos: 

linguagens artísticas na 

formação de professores. 

FERREIRA, 

V. L. P. R. 
D Educação UFRN 2000 

17 

Oficinas com recursos 

expressivos: espaços de 

interação para a 

expressão e reflexão na 

formação de educadores. 

GOMES, M. 

M. 
M 

Psicologia 

Escolar e do 

Desenvolvi

mento 

Humano 

USP/SP 2000 

18 

A leitura dos parâmetros 

curriculares nacionais de 

artes visuais na formação 

continuada de professores 

de Ensino Fundamental. 

IAVELBER

G, R. 
D Artes  USP/SP 2000 

19 

A arte-educação 

configurando espaço de 

formação 

RUBIO, C. 

P. 
M 

Ciências e 

Práticas 

Educativas 

UFRA 2000 

20 

Teatro e formação de 

professores: origens dos 

cursos, situação atual, 

perspectivas de 

reestruturação. 

SANTANA, 

A. N. P. 
D Artes  USP/SP 2000 

21 

A arte na formação da 

professora das séries 

iniciais do ensino 

fundamental 

BECKER, R. 

N. 
M 

Educação 

nas 

Ciências 

UNIJUI 2001 

22 
A arte enquanto 

linguagem: uma reflexão 

BOLFE, P. 

M. 
M Educação UFSC 2001 
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sobre o curso de 

Pedagogia da UNOESC. 

23 

Efeitos da capacitação de 

professores para 

programar ensino sobre 

seus comportamentos ao 

ensinar arte para pessoas 

portadoras de 

necessidades 

educacionais especiais. 

FRISANCO, 

M. de L. 
M 

Educação 

Especial 
UFSCAR 2001 

24 

Educação em arte: uma 

proposta de formação 

continuada dos 

professores de Artes 

Visuais por meio da 

utilização das tecnologias 

de informação e 

comunicação. 

SILVA, S. 

M. C. R. 
M Artes UNB 2001 

25 

Educação musical: a 

atuação do professor na 

educação infantil e séries 

iniciais 

TOZETTO, 

A. H. K. 
M Educação UTP 2001 

26 

A escola pública e ensino 

de arte nos primeiros 

ciclos da educação 

básica: desafios da 

socialização (multi) 

cultural na formação das 

professoras. 

AGUIAR, E. 

M. 
D Artes  USP/SP 2002 

27 

A formação filosófica-

educacional dos arte-

educadores à luz da teoria 

crítica. 

 

BITTENCO

URT, C.A. 

C.  

M Educação PUC/PR 2002 

28 

A formação de 

professores e 

arte/educação no Ensino 

Fundamental após a 

LDB: Um estudo a partir 

da realidade do sistema 

educacional de Paulínea. 

 

CURI, A. S. 

L. 
M Educação 

PUC/ 

Campinas 
2002 

29 

A leitura de imagens nos 

cursos de formação de 

professores em arte. 

FOERSTE, 

G. M. S. 
D Educação UFF/RJ 2002 

30 

Criatividade em artes 

plásticas e sua relação 

com a formação de 

professores do curso de 

pedagogia séries iniciais: 

NOSKOSKI, 

S. L. 
M Educação UFSM 2002 
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um estudo de caso sob o 

enfoque gardeneriano. 

31 

Coreografia/escrita de 

uma investigação 

interdisciplinar sobre a 

formação de uma 

professora de arte. 

SEPPI, I. da 

C. 
M Educação Unicid 2002 

32 

Formação cultural de 

professores de séries 

iniciais e suas 

implicações no ensino de 

arte. 

CARVALH

O, S. H. E. 

de 

D Educação UNESP 2003 

33 

Dançando na escola: o 

movimento da formação 

dos professores. 

GODOY, K. 

M. A. de. 
D Educação PUC/SP 2003 

34 

O ensino da história da 

arte na graduação: 

construindo uma nova 

proposta pedagógica para 

o ensino das artes visuais. 

SYLLA, A. 

M. G. 
M Educação UNOESTE 2003 

35 

As artes visuais na 

formação e ação de 

professores – anos 

iniciais: um olhar no 

curso de Pedagogia. 

WEISS, A. M Educação UFSM 2003 

36 

Os professores de arte das 

escolas municipais de 

Fortaleza e seus saberes 

de experiência.  

COSTA, M. 

Z. 
M Educação UFC 2004 

37 

Arte como conhecimento: 

as concepções de ensino 

de arte na formação 

continuada dos 

professores dos anos 

iniciais do Ensino 

Fundamental de Recife. 

SILVA, E. 

M. A. 
M Educação UFPE 2005 
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APÊNDICE – 19 

 

Tabela 23 – Referências gerais de Artigos em Eventos Científicos sobre a formação de 

professores para o ensino de artes, publicados no período de 1989 a 2007. 

Nº. TÍTULO AUTOR 
EVENTO 

CIENTÍFICO 
ANO 

1 

Práticas metodológicas para a 

formação do professor de 

teatro. 

ANTONELLO, C. M.  

e 

COSTA, C. 

ABRACE 2006 

2 

As contribuições pedagógicas 

do teatro na formação cultural 

dos professores de arte. 

AGUIAR, K. de P. ABRACE 2006 

3 

Desafios da formação 

permanente de professores de 

teatro em Uberlândia. 

LEITE, V. C. dos S. ABRACE 2006 

4 

A prática como pesquisa na 

formação do professor de 

teatro. 

CABRAL, B. A. V. ABRACE 2003 

5 

Godot em jogo: encenação e 

hipertexto na formação do 

professor. 

MARTINS, M. B. ABRACE 2003 

6 

Formação do professor de 

artes cênicas na reforma 

curricular. 

MALUF, S. D. ABRACE 2003 

7 

Clown: uma proposta de jogo 

teatral para formação de 

professores do Ensino 

Fundamental. 

NUNES, L. de F. R. ABRACE 2003 

8 

Formação dos professores 

voltados para o ensino de 

teatro em Alagoas. 

MALUF, S. D. ABRACE 2003 

9 

Formação do professor de 

artes plásticas: uma visão 

contemporânea. 

CORRÊA, A. D. ANPAP 1997 

10 

Reflexões sobre a LDB e a 

formação de professores de 

artes visuais. 

DUARTE, M. L. B. ANPAP 1997 

11 Delineando percursos. 
FERREIRA, V. L. R. 

P.  
ANPAP 1997 

12 

Professor, um pesquisador do 

contexto educacional: um 

estudo sobre a prática de 

ensino em artes. 

FOERSTE, G. M. S. ANPAP 1997 

13 

Formação de docentes de 

artes plasticas en la modalidad 

de educacion a distancia em 

Colombia, una respueta a las 

PARRA, O. L. O. ANPAP 1996 
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tendencias educacionales del 

siglo XXI en latinoamerica. 

14 

Análise comparativa sobre a 

formação do professor de 

artes visuais em universidades 

do Canadá, Inglaterra, 

Alemanha e Brasil. 

RICHTER, I. M. ANPAP 1996 

15 

Implantação de projeto de 

atividades programadas no 

ensino de terceiro grau- curso 

de educação artística das 

faculdades integradas de 

Guarulhos: objetivos e 

primeiros resultados. 

CHIOVATTO, M. ANPAP 1996 

16 

Arte- o seu encantamento e o 

seu trabalho na educação de 

educadores: celebração de 

metamorfoses da cigarra e da 

formiga. 

MARTINS, M. C. F. 

D. 
ANPAP 199 

17 

Percurso histórico da 

licenciatura em artes visuais 

na Universidade Federal de 

Goiás. 

GUIMARÃES, L., 

NUNES, A. L.; 

LIMA, H.; MORAES, 

F. ; VIEIRA, S. 

ANPAP 2003 

18 

Experiência estética: 

constituindo-se professor de 

arte. 

PESSI, M. C. A. dos 

S. 
ANPAP 2003 

19 

Revisitando os saberes para o 

exercício da docência: a 

formação inicial do professor 

em artes visuais. 

OLIVEIRA, M. O. 

de.; LAMPERT, J. 
ANPAP 2004 

20 

A educação a distância no 

instituto de artes da 

Universidade de Brasília.  

CAMPELLO, S. M. 

C. R. 
ANPAP  2004 

22 

A compreensão crítica de arte 

em mídias digitais na 

formação inicial do professor 

de artes visuais. 

SANTOS, M. L. dos. ANPAP 2007 

23 
A interação dos professores 

em um fórum. 
REBOUÇAS, M. M. ANPAP 2007 

24 
Ação educativa em formação 

contínua. 

LIA, C. S.; 

NAKASHATO, G.; 

COUTINHO, R. G.  

ANPAP 2007 

25 

Arte contemporânea, cultura 

visual e a formação do 

professor de arte. 

VALENÇA, K. B. C.; 

MARTINS, R. 
ANPAP 2007 

26 

Arte e cidade como 

fundamento para o ensino de 

artes visuais: uma proposta de 

formação continuada para os 

professores da rede pública 

FREITAS, S. C. ANPAP 2007 
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municipal de João Pessoa. 

27 

Licenciatura em artes visuais 

a distancia no instituto de 

artes da Universidade de 

Brasília. 

CAMPELLO, S. M. 

C. R. 
ANPAP 2007 

28 

Novos territórios no ensino 

das artes visuais e sua relação 

com a formação de futuros 

docentes. 

FRANZ, T. S. ANPAP 2007 

29 

O estágio na formação do 

professor de artes visuais: 

conflitos e diálogos entre 

teoria e prática. 

VASCONCELLOS, 

S. 
ANPED 2007 

30 

A educação musical na 

formação inicial e nas práticas 

educativas de professores 

unidocentes: um panorama da 

pesquisa na UFSM/RS 

BELLOCHIO, C. R. ANPED 2007 

31 

Estética e formação de 

professores: construindo 

significados e sentidos. 

SOARES, M. L. P. ANPED 2007 

32 

Docência artística: arte, 

gênero e ético-estética 

docente. 

LAPONTE, L. G. ANPED 2005 

33 
Moacyr Laterza: a experiência 

artística na professoralidade. 

BERNARDES, S. T. 

de A. 
ANPED 2005 

34 

Da “professora criativa” a 

docência artística: tensões na 

produção da docência em 

artes. 

LOPONTE, L. G. ConFAEB 2007 

35 

Ensino da arte na formação 

inicial dos professores das 

séries iniciais da 

escolarização: uma análise 

das matrizes curriculares das 

instituições formadoras da 

região metropolitana do 

Recife. 

ARAÚJO, C. M. e 

SILVA, E. M. A. 
ConFAEB 2007 

36 

Expressividade: diálogo entre 

a prática artística e a docência 

– relação entre o artista e o 

docente. 

SILVA, A. M. ConFAEB 2007 

37 

Teatro como encontro- a 

experiência do evento teatral 

na sala de aula. 

SCHINEIDE, A. S. ConFAEB 2007 

38 
Ação e reflexão na formação 

pedagógica em teatro. 

SANTOS. V. L.B. 

dos. 
ConFAEB 2007 

39 

O ensino-aprendizagem da 

expressão vocal na iniciação 

teatral. 

MARCON, L. R. ConFAEB 2007 
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40 
Práticas psicomotoras e jogos 

dramáticos. 

BORTOLINE, N. G. 

de S. 
ConFAEB 2007 

41 

Corpo e imagem na 

Educação- a dança como 

construção de conhecimento 

no corpo docente e discente. 

GOMES, I. ConFAEB 2007 

42 

Formação para o ensino da 

arte: fluxos, distâncias e 

aproximações.  

VITORIO, A. F. ConFAEB 2007 

43 

(Re)Pensando  a universidade 

como espaço e arte-educação 

a partir das diretrizes  

curriculares para as 

licenciaturas: relato de 

experiência em Santos e 

região. 

BANAT, A. K. E. e 

GARCIA, M. F. 
ConFAEB 2007 

44 
Formação em arte: uma 

leitura psicanalítica. 

ALMEIDA, I. M. M. 

Z. P. 
ConFAEB 2007 

45 
Visibilidades estéticas: 

olhares em (des)construção . 

OLIVEIRA, V. e 

SANTOS, G. G. dos. 
ConFAEB 2007 

46 

Formação e atuação 

profissional: a inserção no 

mercado de trabalho dos 

licenciados em artes visuais. 

OLIVEIRA, L. V. e 

RACHE, R. P. 
ConFAEB 2007 

47 
Concepções e práticas de 

professores de artes visuais. 
BITTAR, V. M. S. ConFAEB 2007 

48 
O futuro das artes em São 

Paulo. 

FERNANDES, C. E. 

J. 
ConFAEB 2007 

49 

Arte e educação em 

movimento: formação docente 

em arte. 

STEFFANELLO, D. 

C. S.; LOPONTE, L. 

G. e VINHAS, N. L. 

ConFAEB 2007 

50 

O processo de formação 

continuada do professor de 

arte. 

CARVALHO, V. H. 

S. de. 
ConFAEB 2007 

51 

A formação de professores de 

arte para o ensino 

fundamental: realidade e 

utopia. 

FRANZ, T. S. ConFAEB 2007 

52 Vigotsky e o ensino da arte. PAES, P. C. D. ConFAEB 2007 

53 

Projeto de extensão rede de 

mediadores da galeria de arte 

Loide Scwhabach: interstícios 

entre as poéticas do artista, do 

mediador e do 

espectador/participado. 

GONÇALVES, E.A. e 

RODRIGUES, F. 
ConFAEB 2007 

54 Semana Noemia Varela.  
CRUZ, S. M. N.e 

LEMOS V. M. 
ConFAEB 2007 

55 

A extensão universitária na 

formação continuada de (as) 

de arte: um projeto construção 

KERR, D. H. de B. J. 

e LEDUR, R. R. 
ConFAEB 2007 
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em parceria.  

56 
Artessários: pequenas línguas 

das artes 
OLIVEIRA, R. A. de. ConFAEB 2007 

57 
Processo de criação da 

gravura de Zé César. 

ROSA, M.de F. F., 

MARTINS, P. C. e 

MARINHO, E. B. 

ConFAEB 2007 

58 
Andu: entre sala de aula e o 

atelier. 
LOPES, A. M. ConFAEB 2007 

59 

A arte abrindo fronteiras – 

relatos de uma experiência de 

ensino de artes para jovens e 

adultos na fronteira do Brasil 

com o Paraguai.  

BRUSAMARELLO, 

G.M.V.G.M. 
ConFAEB 2007 

60 
O artista-docente e o espaço 

educacional. 
LEITE, V. C. ConFAEB 2007 

61 
A necessidade do silêncio na 

formação do artista professor.  
ASSIS, S. ConFAEB 2007 

62 Encontros no pátio do Recife. 

ALBUQUERQUE, P. 

M. S.de; JESUS, G. J. 

de; LOPES I.; LINS, 

M. C. de M., REGIS, 

N.; 

ALBUQUERQUE, P. 

J. de; 

ALBUQUERQUE, P. 

C. A.; 

ALBUQUERQUE, 

W. D. de. e 

ALMEIDA;, R. de C. 

Q. 

ConFAEB 2007 

63 Oficina do patrimônio cultural ALMEIDA, R. A. ConFAEB 2007 

64 
Arte como princípio de todas 

as aulas. 
FERNANDES, S. ConFAEB 2004 

65 
A crítica genética e o ensino 

artístico: um diálogo possível. 
GOYA, E. de J. ConFAEB 2004 

66 

Da “professora criativa” à 

docência artista: tensões na 

produção da docência em arte. 

LOPONTE, L.G. ConFAEB 2004 

67 

Educador, artista, 

pesquisador: utopia ou 

realidade? 

MEIRA, R. B. ConFAEB 2004 

68 

Ensino de arte na formação 

inicial dos professores das 

séries iniciais da 

escolarização: uma análise 

das matrizes curriculares das 

instituições formadoras das 

regiões metropolitanas do 

Recife. 

ARAÚJO, C.M. e 

SILVA, E. M. A. 
ConFAEB 2004 

69 Exercício de cena. RAULINO, B. ConFAEB 2004 
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70 

Formação de professores de 

arte: representações visuais e 

suas mediações. 

ASSIS, H. L. ConFAEB 2004 

71 
Tons e semitons na formação 

do professor. 

COSTA, A. V. de F. 

da e PEDROSA, S. M. 

P de A.   

ConFAEB 2004 

72 

Vigotsky, educação e arte: 

pressupostos e práticas da 

Psicologia Sócio-Histórica na 

Educação Estética. 

FLORENTINO, A. ConFAEB 2004 

73 

As Ongs e a ludicidade na 

formação de arte-educadores: 

uma possibilidade de inclusão 

social? 

ALBUQUERQUE, A. 

P. T. de. 
ConFAEB 2004 

74 

Instalação/arte ambiental. 

Uma experiência de estágio 

em escola pública. 

PEREIRA, A. ConFAEB 2003 

75 

As matrizes curriculares dos 

cursos de formação de 

docentes para educação 

Infantil e séries iniciais do 

ensino fundamental 

DINIZ, J.A. R. ConFAEB 2003 

76 

Compreensão de 

desenvolvimento estético: 

uma experiência com alunos 

do 3º ano de licenciatura em 

artes visuais. 

BRAGA, A. e 

PEREIRA, A. 
ConFAEB 2003 

77 

Seminários de arte e seu 

ensino: discutindo teoria e 

prática na formação do 

professor. 

CORAGEM, A. C. ConFAEB 2003 

78 

Percurso histórico da 

licenciatura em artes visuais 

na Universidade Federal de 

Goiás.  

NUNES, A. L.; 

MORAES, F., 

LIMA, H. e VIEIRA, 

S. 

ConFAEB 2003 

79 

Formação de professores de 

teatro na UFU: professores 

efetivos e ações na área de 

extensão. 

CARNEIRO, A. P. P. ConFAEB 2003 

80 

A formação do professor em 

artes cênicas: processo de 

reflexão na prática de ensino. 

BATISTA, A. S. R. B. ConFAEB 2003 

81 

Reforma curricular do curso 

de artes visuais: Licenciatura 

da Universidade Federal de 

Uberlândia. 

SILVA, E. C. da. e 

ARAÚJO, R. M. M. 
ConFAEB 2003 

82 

A experiência de ensino na 

disciplina de fundamentos da 

cor no curso de graduação em 

artes visuais da UFRGS: a 

GHIORZI, J.C. M. ConFAEB 2003 
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construção de uma “cor 

própria” pelo discente. 

83 

Formação de professores de 

teatro na UFU: projeto 

pedagógico e pesquisa 

teórico/prática. 

MERISIO, P. ConFAEB 2003 

84 
Formação de professores de 

teatro na UFU. 
MEIRA, R. B.    2003 

85 

Intensificando a relação do 

conteúdo específico com as 

práticas de ensino. 

GORETTE, S. ConFAEB 2003 

86 

Nos rastros das sandálias do 

professor-pesquisador o pó 

dos caminhos da formação 

cultural 

MARTINS, M. C. e 

PICOSQUE, G.+ 
ConFAEB 2003 

87 

Corporidade e consciência 

corporal: no universo da 

formação profissional de 

dançarinos-educadores-

pesquisadores. 

BARRETO, D. ConFAEB 
 

2001 

88 

Teorias curriculares e suas 

implicações no ensino 

superior de música: um estudo 

de caso. 

KLEBER, M.O. ConFAEB 
 

2001 

89 

Relação entre a teoria e a 

prática na pesquisa em teatro: 

a vivência do método de 

Stanislavski por alunos de 

licenciatura. 

MERISIO, P. ConFAEB 
 

2001 

90 

Aprender e ensinar: desafios 

na formação do professor de 

arte. 

FILIPOUSKI, A. M. 

R. 
ConFAEB 1998 

91 

Uma experiência para o 

conhecimento sistêmico da 

arte na formação do arte-

educador. 

GIRRULAT, D. ConFAEB 
 

1995 

92 

O relacionamento entre teoria 

e prática na formação do 

professor de artes cênicas. 

SOUZA, L. R. de ConFAEB 
 

1995 

93 

Formação continuada de 

professores de arte: 

possibilidade na relação 

escola-sociedade. 

FERNADES, I. M. B. 

A. 
ConFAEB 1995 

94 
O ensino de arte nos cursos de 

pedagogia da UNEB. 
FEITOSA, A. P. C. C. ConFAEB 

 

1995 

95 
A história na formação do 

professor de arte. 
COUTINHO, R. G. ConFAEB 

 

1995 

96 

A fundação da educação 

artística nas 1ª. Séries do 1º 

grau e a formação dos 

PINTO, R. C. G. de S. ConFAEB 
 

1995 
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professores alfabetizadores. 

97 

Capacitação em arte para 

professores: possibilidades e 

controvérsias. 

NOGUEIRA, M. A. ConFAEB 
 

1995 

98 

Arte aplicada à educação: 

uma prática em turmas de 

pedagogia. 

COSTA, º G. da ConFAEB 
 

1995 

99 

Projeto pedagógico do curso 

de educação artística. 

Habilitação desenho da 

UNAMA.  

TABOR, A. D.; 

BORGES, E.; 

CHAVES, M.; 

FARIAS, M.; 

FIALHO, R. B.; 

BRITO, R. M.; 

SANTOS, S. C.  

 

ConFAEB 

 

 

1993 

10

0 

Espaços de aprendizagem 

colaborativa e formação de 

arte-educadores mediados 

pelas tecnologias da 

informação e comunicação. 

COSTA, M. Z. EPENN 2007 

10

1 

A arteterapia: um novo olhar 

na formação continuada do 

professor. 

SOUZA, D. da S. e  

SOUZA, N. da S. M. 

de 

EPENN 2007 

10

2 

Formação de professores e 

multiculturalismo na 

educação: um olhar a partir da 

poesia. 

FARIAS, F. J. S. EPENN 2007 

10

3 

A musicalidade na vida do 

educador pesquisador. 
MOSCA, M. de O. EPENN 2007 

10

4 

O ensino da arte na escola 

popular: a formação do 

professor em foco. 

LIMA, N. M. de EPENN 2007 

10

5 

O que dizem as dissertações e 

teses produzidas nos 

programas de pós-graduação 

no Brasil sobre a formação de 

professores para o ensino de 

Arte? 

SILVA, E. M. A. e 

ARAÚJO, C. M, de 
EPENN 2007 

10

6 
Estética e formação docente. MARQUES, E. C. O. EPENN 2007 

10

7 

A formação continuada nas 

áreas de arte e de Educação 

em uma escola infantil. 

PONTES, G. M. D. e 

CAPISTRANO, N. J. 
EPENN 2005 

10

8 

Formação de professores e 

ensino de arte no Brasil: de 

onde partimos e onde 

queremos chegar. 

SALES, J. A. M. de  e 

MIRANDA, M. F. S. 

P. de 

EPENN 2005 

10

9 

Arte, sinestesia e educação, 

um olhar sobre a disciplina 

expressão cultural e educação. 

OLIVEIRA, A. S. de EPENN 2003 
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11

0 

A dança como elemento de 

ressignificação do cotidiano 

escolar. 

COIMBRA, C. L. de 

A. 
EPENN 2003 

11

1 
Práticas de ensino da música. VIEIRA, L. B. EPENN 2003 

11

2 

Avaliação no curso de 

licenciatura em educação 

artística da UFMA: 

significados no processo 

expressivo e conceitual do 

futuro professor. 

NETA, R. F. C.  EPENN 2003 
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APÊNDICE – 20 

 

Tabela 24 – Referências gerais de artigos científicos sobre a formação de professores para o 

ensino de artes, publicados em periódicos no período de 1989 a 2007. 

Nº. TÍTULO AUTOR PERIÓDICO ANO 

1 

As artes visuais e a formação do 

pedagogo – anos iniciais: uma 

investigação no curso de 

pedagogia – CE/UFSM. 

WEISS, A; 

NUNES, A. L. U. 
Educação 2006 

2 

A educação inclusiva de 

professores de arte à distância: 

possibilidades e conflitos. 

ROSA, M. C. da. Educação 

 

2006 

3 

Aprendizagem com tecnologias, 

artes e comunicação em cursos 

de formação de docente. 

PORTO, T. M. E. Educação 

 

2006 

4 
Escritas de si (e para os outros) 

na docência em arte. 
LOPONTE, L. G. Educação 

2006 

5 
Entrevidas: a inquietação de 

professores-propositores. 
MARTINS, M. C. Educação 

 

2006 

6 
Gênero, educação e docência 

nas artes visuais. 
LOPONTE, L. G. 

Educação & 

Realidade 
2005 

7 

A formação inicial e permanente 

do professor de arte na 

Educação Básica. 

SARDELICH, M. 

E.  

Cadernos de 

Pesquisa 
2001 
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APÊNDICE – 21 

 

TABELA 6 – Classificação e frequência das experiências formativas de arte dos arte/educadores. 

 

EXPERIÊNCIAS Familiares Escolares Docentes 
Movimentos 

Sociais 
Acadêmicas Criação 

Grupos 

Artísticos 
Cursos 

Gestão 

Educativa 
TOTAL 

SUJEITOS Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Fernando 

Azevedo 
11 17 09 14 - - 19 29 23 35 - - 01 01 02 03 01 01 66 100 

Solange Costa 

Lima 
03 12 - - 01 04 09 38 - - - - - - 04 17 07 29 24 100 

Rosa Vasconcelos - - 02 08 03 12 10 38 05 19 - - - - - - 06 23 26 100 

Sebastião Pedrosa 02 05 02 05 02 05 09 25 15 41 06 16 01 03 - - - - 37 100 

TOTAL GERAL 15 10 13 09 06 04 47 31 43 28 06 04 02 01 06 04 14 09 153 100 
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APÊNDICE – 22 

 
TABELA 7 – Frequência das experiências formativas de arte nas diferentes fases dos ciclos de vida do arte/educador Fernando Azevedo. 

 

EXPERIÊNCIAS Familiares Escolares Docentes 
Movimentos 

Sociais 
Acadêmicas Criação 

Grupos 

Artísticos 
Cursos 

Gestão 

Educativa 
TOTAL 

CICLOS DE 

VIDA 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Infância 10 91 08 90 - - 01 06 - - - - - - - - - - 19 29 

Adolescência - - 01 10 - - - - - - - - - - - - - - 01 02 

Juventude 01 09 - - - - 09 47 13 57 - - 01 100 02 100 01 100 27 40 

Maturidade - - - -  - 09 47 10 43 - - - - - - - - 19 29 

Velhice - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

TOTAL GERAL 11 100 09 100 - - 19 100 23 100 - - 01 100 02 100 01 100 66 100 
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APÊNDICE – 23 

TABELA 8 – Frequência das experiências formativas de arte nas diferentes fases dos ciclos de vida da arte/educadora Solange Costa Lima. 

 

EXPERIÊNCIAS Familiares Escolares Docentes 
Movimentos 

Sociais 
Acadêmicas Criação 

Grupos 

Artísticos 
Cursos 

Gestão 

Educativa 
TOTAL 

CICLOS DE 

VIDA 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Infância 01 33 - - - - - - - - - - - - - - - - 01 04 

Adolescência - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Juventude - - - - 01 100 02 22 - - - - - - 02 50 - - 05 21 

Maturidade - - - - - - 06 67 - - - - - - 01 25 01 14 08 33 

Velhice 02 67 - - - - 01 11 - - - - - - 01 25 06 86 10 42 

TOTAL GERAL 03 100 - - 01 100 09 100 - - - - - - 04 100 07 100 24 100 
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APÊNDICE – 24 

TABELA 9 – Frequência das experiências formativas de arte nas diferentes fases dos ciclos de vida da arte/educadora Rosa Vasconcelos. 

 

EXPERIÊNCIAS Familiares Escolares Docentes 
Movimentos 

Sociais 
Acadêmicas Criação 

Grupos 

Artísticos 
Cursos 

Gestão 

Educativa 
TOTAL 

CICLOS DE 

VIDA 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Infância - - 01 50 - - - - - - - - - - - - - - 01 04 

Adolescência - - 01 50 - - - - - - - - - - - - - - 01 04 

Juventude - - - - 02 67 04 40 01 20 - - - - - - 01 17 08 30 

Maturidade - - - - 01 33 06 60 03 60 - - - - - - 03 50 13 50 

Velhice - - - - - - - - 01 20 - - - - - - 02 33 03 12 

TOTAL GERAL - - 02 100 03 100 10 100 05 100 - - - - - - 06 100 26 100 
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APÊNDICE – 25 

 

TABELA 10 – Frequência das experiências formativas de arte nas diferentes fases dos ciclos de vida do arte/educador Sebastião Pedrosa. 

 

EXPERIÊNCIAS Familiares Escolares Docentes 
Movimentos 

Sociais 
Acadêmicas Criação 

Grupos 

Artísticos 
Cursos 

Gestão 

Educativa 
TOTAL 

CICLOS DE 

VIDA 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Infância 02 100 01 50 - - - - - - 01 17 - - - - - - 04 11 

Adolescência - - 01 50 - - 02 22 - - - - - - - - - - 03 08 

Juventude - - - - 02 100 06 67 06 40 03 50 01 100 - - - - 18 49 

Maturidade - - - - - - 01 11 09 60 02 33 - - - - - - 12 32 

Velhice - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

TOTAL GERAL 02 100 02 100 02 100 09 100 15 100 06 100 01 100 - - - - 37 100 
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APÊNDICE – 26 

 

TABELA 11 – Frequência das experiências formativas de arte nas diferentes fases dos ciclos de vida dos arte/educadores.  

 

EXPERIÊNCIAS Familiares Escolares Docentes 
Movimentos 

Sociais 
Acadêmicas Criação 

Grupos 

Artísticos 
Cursos 

Gestão 

Educativa 
TOTAL 

CICLOS DE 

VIDA 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Infância 13 52 10 40 - - 01 04 - - 01 04 - - - - - - 25 100 

Adolescência - - 03 60 - - 02 40 - - - - - - - - - - 05 100 

Juventude 01 02 - - 05 07 21 37 20 34 03 05 02 04 04 07 02 04 58 100 

Maturidade - - - - 01 02 22 42 22 42 02 04 - - 01 02 04 08 52 100 

Velhice 02 15 - - - - 01 08 01 08 - - - - 01 08 08 61 13 100 

TOTAL GERAL 16 10 13 08 06 04 47 32 43 28 06 04 02 01 06 04 14 09 153 100 
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APÊNDICE – 27 

TABELA 20 – Frequência dos contextos das experiências formativas em arte presentes na vida dos arte/educadores. 

 

SUJEITOS 
Fernando 

Azevedo 

Solange Costa 

Lima 
Rosa Vasconcelos Sebastião Pedrosa TOTAL GERAL 

CONTEXTOS Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Locais 46 69 17 71 20 77 12 33 95 61 

Regionais 01 02 03 12 02 08 09 24 15 10 

Nacionais 19 29 04 17 04 15 06 16 33 22 

Internacionais - - - - - - 10 27 10 07 

TOTAL 66 100 24 100 26 100 37 100 153 100 
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APÊNDICE – 28 

 

TABELA 21 – Frequência das experiências formativas nos diferentes contextos que elas emergiram.  

 

EXPERIÊNCIAS Familiares Escolares Docentes Movimentos 

Sociais 

Acadêmicas Criação Grupos 

Artísticos 

Cursos Gestão 

Educativa 

TOTAL 

CONTEXTOS Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Locais 12  11  04  23  25  03  - - 03  13  94  

Regionais 02  02  02  06  - - 01  02  - - - - 15  

Nacionais 02  - - - - 18  11  - - - - 03  - - 34  

Internacionais - - - - - - - - 08  02  - - - - - - 10  

TOTAL GERAL 16  13  06  47  44  06  02  06  13  153  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


