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RESUMO 

 

 

A pesquisa que se apresenta, desenvolvida no Programa de Mestrado Prof-Artes da 
Universidade de Santa Catarina – UDESC, se insere na linha das “Abordagens teórico-
metodológicas das práticas docentes”. Objetiva a apresentação de proposta e 
experimentação de procedimento metodológico em Artes Visuais: a utilização de 
narrativas em aulas de Artes Visuais nos primeiros anos do Ensino Fundamental 1, 
aplicada ao ensino das artes visuais contemporâneas. A coleta de dados deu-se no 
mês de setembro do ano de 2017, na Escola Estadual Básica Ildefonso Linhares, 
situada no bairro Carianos, cidade de Florianópolis, a partir da interação com uma 
turma de segundo ano do Ensino Fundamental 1, turno vespertino. O referencial teórico 
que conduz a investigação está centrado no materialismo histórico dialético, com 
ênfase à Pedagogia Histórico-Crítica que, de acordo com Duarte e Saviani (2012, p. 
31), preconiza que a escola deve ser o local de socialização dos conhecimentos 
científicos, artísticos e filosóficos clássicos, conteúdos historicamente construídos pela 
humanidade, a fim de construir uma visão de mundo que possibilite a transformação da 
realidade. 
 
 
Palavras-chave: Ensino de Arte no Ensino Fundamental 1. Narrativas Arte 
Contemporânea. Pedagogia Histórico-Crítica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The work presents a methodological procedure proposal and experimentation in 
Contemporary Visual Arts teaching at the the public school Ildefonso Linhares, in 
Florianópolis, during September 2017. The research have been based on the interaction 
with a second grade classes from Elementary School. It has been shown, from practice, 
that narratives can be configured as a very effective medium for the introduction of 
contemporary practices, as they help to establish meanings and elaborate concepts. 
The research have been developed in the Master's Program – ProfArtes – from 
Universidade de Santa Catarina (UDESC) and it is inserted in the "Theoretical 
methodological approaches of the teaching practices" study lines. The theoretical 
reference is focused by the dialectical and historical materialism, emphased on 
Historical-Critical Pedagogy.  
 
 
 
keywords: Elementary school art education, Contemporary arts narratives, Historical-
Critical Pedagogy 
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INTRODUÇÃO 

 
 

Esta pesquisa, e prática pedagógica dela decorrente, tem origem a partir da 

vivência cotidiana e os desafios nela inseridos. Entre estes desafios, a busca pelo ponto 

de interseção entre viver a prática artística e exercê-la na condição de professora de 

Artes das séries iniciais do Ensino Fundamental na rede pública de ensino de 

Florianópolis/SC. Em meio à busca de alternativas para um ensino de arte que 

aproxime as crianças da arte produzida em seu tempo histórico e dialogue com a 

ludicidade infantil, surge o Mestrado Profissional em Artes (PROF-ARTES) e com ele se 

apresenta uma oportunidade para desenvolver uma pesquisa que busque elementos 

para enriquecer a prática docente e desafios inerentes. Sendo assim, esta pesquisa se 

desenvolve atribuindo relevo às narrativas e fazendo uso delas como instrumento 

pedagógico em Artes Visuais. Emprega-se como pressuposto teórico a Pedagogia 

Histórico-Crítica, tendo como foco o ensino da arte contemporânea. As atividades 

pedagógicas foram desenvolvidas na Escola Estadual Básica Ildefonso Linhares, 

Florianópolis/SC, adotando a produção artística de Berna Reale como referência visual, 

de onde partiram e para onde se voltaram as discussões.  

Como ponto de partida, a certeza de que educação é processo formativo que 

não se circunscreve unicamente à escola, porém a escola é o local por excelência para 

que se inicie e se intensifique, entre as crianças e adolescentes, o contato com o 

conhecimento científico, histórico, artístico e cultural da humanidade. Nesta mesma 

perspectiva, e de acordo com o artigo primeiro da Lei nº 9.394/1996, Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação, a educação abarca os processos formativos desenvolvidos em 

família, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e de pesquisa, 

movimentos sociais, manifestações culturais e demais formas de organização da 

sociedade civil. A educação escolar, de acordo com os parágrafos 1 e 2 da LDB, 

desenvolve-se por meio do ensino e predominantemente em instituições apropriadas a 

esta finalidade, devendo estar vinculada ao mundo do trabalho e da prática social.  

Destaco ainda que, entre as diretrizes da educação especificadas no Plano 

Nacional de Educação (PNE) 2014-2024, tem-se o ensejo pela erradicação do 
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analfabetismo, a melhoria da qualidade da educação, além da valorização dos 

profissionais de educação. O fato de sermos um país de dimensões continentais, 

dependente de capital externo, com histórico de desconstruções e reinícios constantes, 

pode auxiliar a explicar, este grande lapso em nosso desenvolvimento educacional. 

Além destes, existem fatores decorrentes de administrações relapsas ou que obedeçam 

a interesses hegemônicos do capital financeiro internacional – que acarretam em 

escolhas que não contribuem para o bom funcionamento de instituições públicas de 

ensino. Um exemplo é a verba destinada a este setor.  Na condição de docente de 

escola pública, entendo ser este um atraso conveniente a determinadas esferas da 

sociedade, para os quais não interessa que haja uma grande massa instruída; para tais 

setores uma educação minimamente instrumental já seria satisfatória. Na legislação 

nacional, no entanto, isto não transparece e a semântica caminha em sentido oposto: 

aparentemente, não haveriam razões para que a escola não funcionasse a contento.  

Entendo a legislação nacional concernente à educação como um agregado de 

intenções excelentes que acabam por cair no vazio diante da falta de condições para 

que se efetivem. A Proposta Curricular da Rede Municipal de ensino de Florianópolis, 

por exemplo, com relação à escola, declara: “A escola deve ser um local que oportuniza 

o desenvolvimento intelectual e social dos/das estudantes, oferecendo espaço para a 

dúvida e para a problematização do que é objeto de conhecimento”. Ou seja, especifica 

como função da escola ensinar o aluno a pensar de modo crítico, ir além dos 

entendimentos fragmentados do que se nos acontece, capacitá-lo a fim de que seja 

capaz de problematizar dialeticamente a práxis educacional. Sabemos, porém, que, na 

realidade, a escola é parte da construção social vigente e contribui, grande parte das 

vezes, para a manutenção da mesma.  

Vale ressaltar que a sociedade hegemônica1 estabelece mecanismos para 

manter-se tal como está. São mecanismos algumas vezes invisíveis, naturalizados que 

                                                           
1 O filósofo e também político marxista, Antonio Gramsci (1891 – 1937), que permaneceu preso pela 
ditadura fascista italiana boa parte de sua vida, elaborou um conceito de hegemonia cultural, o qual 
descreve o domínio cultural de uma classe econômica sobre outra, que lhe é submetida - particularmente, 
a burguesia sobre o proletariado. Segundo Gramsci, este domínio se estabelece com o consentimento 
dos grupos subordinados, através da coerção dos mesmos. Desta forma, tornam-se validos, para todo 
um grupo, os interesses de uma pequena parte deste grupo, normalmente os mais privilegiados. 
(GRAMSCI, 1985). 
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estão, advindos de antigas construções históricas, disseminados pelos meios de 

comunicação, pela mídia, as famílias, as instituições religiosas e, igualmente, pelas 

instituições de ensino.  Conforme é afirmado por Saviani (SAVIANI, 1981, p. 17) , o 

papel cumprido pela escola tem sido o de  “reproduzir a sociedade de classes e reforçar 

o modo de produção capitalista”. Valores como o consumismo, o culto à um padrão de 

beleza, ideologias religiosas, preconceitos contra minorias, permeiam e até determinam 

currículos – e não apenas os “currículos ocultos”.  

Professores de Artes algumas vezes abraçam discursos hegemônicos – os quais 

ratificam valores que favorecem os interesses da burguesia, seja em forma de conteúdo 

pedagógico, na didática de que se servem para trabalhar com os discentes ou mesmo 

numa postura que reafirma o abismo sociocultural. Por vezes não é facultada ao 

docente uma escolha, propriamente, a partir da oferta de artistas expostos nos 

materiais didáticos, ou da preponderância, na escala de importância e incidência, de 

temas eurocêntricos acima de temas que contemplem as diversidades e a cultura do 

nosso país e de suas regiões. Deste modo, torna-se importante repensar tanto o que 

está sendo ensinando quanto o modo como é feito, afinal as relações que se 

estabelecem em sala, a metodologia adotada, espelha intencionalidades e pode se 

contrapor ao discurso. 

Com finalidade de esclarecer a linha de trabalho e pesquisa, esta pesquisa está 

estruturada em três capítulos, sendo o primeiro deles dedicado a explicitar o papel da 

arte na escola e o papel da escola num contexto social que busca contribuir na 

formação de um sujeito emancipado. Neste primeiro capítulo -  INTERSEÇÕES, 

FUNDAMENTOS E ATRAVESSAMENTOS À PRÁTICA DOCENTE, pág. 17, apresento um ensaio 

reflexivo sobre o atual momento da educação brasileira e sua repercussão em âmbito 

local. No desenrolar desta reflexão, rememoro os preceitos centrais da teoria 

vigotskiana em razão da mesma estabelecer as bases da Pedagogia Histórico-Crítica, 

especificando os limites entre a educação, no seu sentido mais amplo, processo que se 

inicia no nascimento e se estende por toda a vida do ser, e a educação escolar, que 

tem limites geográficos específicos e, a princípio, se dá, usualmente, em determinados 

períodos da existência humana: 
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O processo de educação escolar é qualitativamente diferente do processo de 
educação em sentido amplo. Na escola a criança está diante de uma tarefa 
particular: entender as bases dos estudos científicos, ou seja, um sistema de 
concepções científicas. (VYGOTSKY, 1991, p. 86). 

 

É a partir de Vygotsky que compreendo a função primeira da escola: fornecer 

ao educando o conhecimento científico, o conhecimento codificado pela humanidade. A 

partir do pensamento deste autor, importante protagonista nos alicerces que deram 

origem à Pedagogia Histórico-Crítica, ressalto que a contribuição da escola é auxiliar o 

ser a compreender a vida ao seu redor, partilhar conhecimentos que propiciem a 

produção da própria existência a partir do trabalho, compreender a realidade e como é 

como se move, a fim de poder interferir nesta realidade em prol de melhores condições 

a todos. A experiência escolar deve, então, proporcionar acesso aos conteúdos 

historicamente produzidos e, deste modo, possibilitar aos educandos a capacidade de 

inserir-se no mundo e fazer suas próprias escolhas. 

O segundo capítulo, ARTE, ENSINO E A PRODUÇÃO ARTÍSTICA CONTEMPORÂNEA, 

pág. 35, por sua vez, é dedicado ao tema ao qual se tem o propósito de socializar com 

as crianças: a produção artística visual contemporânea. Neste sentido, a escolha 

realizada para propor esta aproximação está voltada para a produção artística de Berna 

Reale, artista selecionada em a partir do contato com sua obra durante a disciplina Arte, 

Tecnologias e Formação Docente, cursada durante o mestrado e ministrada pela 

professora Dra. Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva no segundo semestre de 

2016. No decurso da disciplina tive a oportunidade de entrevistar a artista [ANEXO 1, 

pág 79 ], me aproximar de seu processo criativo e das razões que movem sua arte.  

Na entrevista, Reale afirma, acerca da potência da arte no processo de transformação 

do sujeito no nosso tempo 

“A arte ainda pode muito pouco, existe um longo caminho a ser trilhado pois 
existe pouco acesso quando se coloca os números em pauta mas acredito que 
para quem tem acesso a arte é uma forma de sensibilizar, de fazer refletir de 
estimular uma transformação. ” (REALE, 2017) 

 Debruço-me sobre a produção de Berna Reale e me proponho o desafio: 

poderiam as narrativas se constituírem como elemento facilitador e aproximativo na 

apresentação da arte contemporânea às crianças do ensino fundamental 1? É deste 
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Não havendo, conforme Reale destaca, aproximação com a arte, a linguagem artística, 

não se efetiva o papel desta como fator de transformação do ser. A convivência com a 

arte, e igualmente com os elementos da cultura erudita, é privilégio de poucos, na 

realidade do país. Cabe à escola pública democratizar o acesso.  

Para além da linguagem utilizada por Berna Reale, interessa-me sua maneira 

de encarar o mundo e suas proposições para um mundo mais equilibrado. Debruço-me 

sobre a produção de Berna Reale e me proponho o desafio: poderiam as narrativas se 

constituírem como elemento facilitador e aproximativo na apresentação da arte 

contemporânea às crianças do ensino fundamental 1? É deste questionamento inicial, e 

acreditando no poder de produção de autonomia do trabalho educativo, que nasce a 

proposta pedagógica explanada no terceiro capítulo, DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA 

PEDAGÓGICA, pág. 50,  e fundamentada nos estudos de Dermeval Saviani, para quem:   

“ A escola existe, pois,  para propiciar a aquisição dos instrumentos que possibilitam ao 

saber elaborado (ciência), bem como o próprio acesso aos rudimentos desse saber.” 

(SAVIANI,1991, pág. 15). Conhecimento sistematizado, a cultura letrada, erudita.  

Para alcançar os objetivos propostos por Saviani, acredito ser necessário um 

trabalho pedagógico de natureza específica que leve em consideração o fato de que 

prática e teoria estão interligadas, a fim de fazer prevalecer os interesses que 

contemplem também a uma parcela maior da população, os trabalhadores, e não 

apenas aos que detém os meios de produção. Ao adotar como a Pedagogia Histórico-

Crítica como referencial teórico na condução da oficina intencionava explorar de 

maneira prática as propostas de Saviani, as quais comecei a conhecer efetivamente 

após o ingresso no mestrado. Fazer parte do grupo de pesquisa Arte e Inclusão, o 

GPEA, contribuiu definitivamente para alavancar meu conhecimento sobre o assunto. A 

questão que desejava investigar, portanto, é a de como o uso de narrativas pode 

contribuir para a atribuição de sentidos no ensino das Artes Visuais contemporâneas, 

pouco acessíveis ao público em geral – junto a crianças dos anos iniciais. 

Luckesi (1993) identificou três formas de compreensão do sentido da educação 

e de seu direcionamento, dentro da sociedade: educação como redenção, no qual a 

educação é vista como responsável pelos rumos da sociedade, capaz de modificar os 

  



22 

 

rumos da sociedade, salvando-a do estado em que se encontra;  educação como 

reprodução, ou crítico-reprodutivista,, no qual a educação é um meio de produção da 

realidade – como exemplos teríamos a escola tradicional; e educação como um 

instrumento de transformação da sociedade, pois pode e deve servir de intermédio para 

a efetivação de uma concepção de realidade – neste caso temos as visões críticas de 

ensino. O autor acrescenta que é importante discernirmos como atua cada uma destas 

formas e visões de educação, a fim de que fique bem claro para nós mesmos, em favor 

de quem nos colocarmos.  

A partir destes dados, proponho pensar na escola pública atual e refletir se, de 

certa maneira, não contribuímos, também, para que esta se estabeleça como aparelho 

de reprodução do status quo, do pensamento hegemônico. Luckesi (1993), completa 

seu raciocínio afirmando que “a perspectiva redentora se traduz pelas pedagogias 

liberais e a perspectiva transformadora pelas pedagogias progressistas" (LUCKESI, 

1993, p. 53). O uso do escolar pelo modo de produção capitalista, como local de 

reprodução da divisão de classes, ao incutir a ideologia dominante, visando docilizar a 

força de trabalho em formação (processo de inculcação), tem muitas vezes o endosso 

de teorias pedagógicas que reforçam a impossibilidade da escola como local de 

disseminação do conhecimento.  

 
Do ponto de vista prático trata-se de retomar vigorosamente a luta contra a 
seletividade, a discriminação e o rebaixamento do ensino das camadas 
populares. Lutar contra a marginalidade, através da escola, significa engajar-se 
no esforço para garantir aos trabalhadores um ensino da melhor qualidade 
possível nas condições históricas atuais. O papel de uma teoria crítica da 
educação é dar substância concreta a essa bandeira de luta, de modo a evitar 
que ela seja apropriada e articulada com os interesses dominantes (SAVIANI, 
1999. p. 42) 

 

A partir de Saviani podemos, no entanto, inferir que o ambiente escolar pode, 

muitas vezes, constituir foco de resistência ao pensamento vigente, a partir da 

apreensão do conhecimento científico, do conhecimento da história de seu povo. 

Através do processo de desvelamento e do olhar crítico sobre os fatos da história e 

suas decorrências, a escola pode contribuir com a ampliação da percepção dos 

educandos e valorização das suas potencialidades, como pessoas capazes de interferir 

na realidade de modo a construir um mundo com mais equidade.  
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Ao realizar as propostas pedagógicas com as crianças da Escola Estadual 

Básica Ildefonso Linhares, busquei manter o foco na importância da arte no processo 

de formação do ser humano, pois penso que esta pode contribuir na construção do ser 

integral quando se contrapõe à fragmentação humana - produto da divisão da 

sociedade em classes - e propõe uma construção crítica do conhecimento . Reitero que, 

da mesma maneira como a educação provoca transformações nos discentes, o contato 

com a linguagem artística remodela o modo como percebem o mundo, afinal “[...] a arte 

recolhe da vida o seu material, mas produz acima desse material algo que ainda não 

está nas propriedades desse material” (VYGOTSKY,1999, p. 307-308) – e isto é 

transformador, na medida em que contribui de forma determinante para a humanização 

do indivíduo, pois, a partir de Saviani (2011, p. 31), educação engloba os objetos a 

serem estudados e também a metodologia mais adequada para a assimilação dos 

mesmos, na busca de humanização do ser : 

 

Assim, o objeto da educação diz respeito, de um lado, à identificação dos 
elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie 
humana para que eles se tornem humanos e, de outro lado e 
concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas para atingir esse 
objetivo. (SAVIANI, 2011, p. 31) 

 

O ato criador exige esforço e trabalho, assim como capacidade de o homem 

transformar a matéria e criar formas simbólicas expressivas de seus pensamentos e 

emoções. Logo, o potencial criador é inerente a todo ser humano. O trabalho criador do 

indivíduo modifica o mundo, e modifica o próprio indivíduo, num processo dialético. Ou, 

como afirmado por Lukáks: “o próprio homem que trabalha é transformado pelo seu 

trabalho; ele atua sobre a natureza exterior e modifica, ao mesmo tempo, a sua própria 

natureza” (LUKÁCS, 1979). Ou, de acordo com Ostrower: 

 

Quando, por exemplo, em milênios antes de nossa era, um artesão anônimo  
moldava a terra em pote, ele transformava a terra. Transformando-a, a formava, 
dava-lhe uma determinada ordenação. Essa forma correspondia a certas 
necessidades concretas – o pote poderia servir para conter água ou óleo – mas 
também correspondia a necessidades e possibilidades internas. Assim, ao 
transformar a matéria, o artesão também se transformava. (OSTROWER,  
1981). 
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Ao encararmos a escola como local de apreensão do saber elaborado, visto 

como fruto do trabalho humano, e percebido como construção ao longo da história, 

podemos perceber a importância da contribuição de cada cultura, e as possibilidades 

de cada ser na construção da história comum. Aqui reside a importância do trabalho 

significativo com a arte na escola e, para que o objetivo de se possibilitar o acesso à 

produção artística seja alcançado, a educação necessita ser colocada a serviço do fim 

da marginalização do conhecimento no qual vive a maioria da população, o que 

significaria “articular o trabalho desenvolvido nas escolas com o processo de 

democratização da sociedade” (SAVIANI, 2002, p.79). Fayga Ostrower acrescenta, 

acerca da natureza do trabalho em Arte, que este acrescenta novas dimensões à 

existência: 

 

Assim também, a arte se caracterizaria como um trabalho, no sentido de ser útil 
para a sobrevivência do homem. Mais do que útil, porém, a arte afeta a 
essência humana do homem; acrescentando dimensões novas à existência, 
ultrapassa o ser biológico para caracterizar no homem um ser espiritual.  
(OSTROWER, 1981, p.154). 

 

 

Por fim, ressalto que, para a superação do abismo existente entre as classes 

sociais, a educação deve ser tomada como “uma atividade mediadora no interior da 

prática social global” (SAVIANI, 2002, p.131), contribuindo para as mudanças nas 

relações sociais, onde a prática social é tida como o ponto de partida e o ponto de 

chegada do trabalho educativo. Espero que as páginas que seguem possam traduzir 

meu ensejo de contribuir para as mudanças sociais as quais julgo serem urgentes e 

necessárias 
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 1 INTERSEÇÕES, FUNDAMENTOS E ATRAVESSAMENTOS À PRÁTICA DOCENTE 

 

Durante o processo de mestrado profissional, entre o ato de cursar as disciplinas, 

desenvolver e aplicar uma proposta pedagógica, além dos meandros da escrita, 

decorreram-se 2 anos, durante os quais esta pesquisadora permaneceu vinculada à 

sua vaga de professora da Rede Municipal de Florianópolis, afastando-se do cargo que 

ocupava no Estado. Neste intercurso, ocorreram algumas greves e paralisações que se 

relacionam com o desmonte de direitos que está sendo perpetrado mundialmente, em 

nome da sobrevivência do Capital. Este desmonte, como é sabido, não se iniciou 

recentemente, mas acirrou-se após o golpe de 2016. Greves sempre foram o recurso 

encontrado pelo proletariado para reivindicar direitos; atualmente, luta-se para não os 

perder.  

Estas interrupções frutos de decisões coletivas, as quais julgo serem 

necessárias, no entanto, provocam prejuízos a nível pessoal, que atingem de maneira 

diferente a cada docente. A vivência na resistência aos mecanismos neoliberais pode 

até ser formativa, seus efeitos, entretanto, não podem ser ignorados. Mudança de 

escola para aplicação da prática pedagógica, redução do prazo de aplicação da prática, 

questões internas decorrentes das paralisações, interviram nesta pesquisa. O texto que 

segue intenciona fornecer alguns dados a fim de ampliar a compreensão sobre estas 

paralisações, em como professores, e a Educação Pública como um todo, estão sendo 

encarados pelo poder público, e como tal contexto não pode ser considerado um 

elemento à parte no processo de pesquisa. 
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Fonte:  Imagem modificada a partir de foto de Christiane Castellen 

 

A Lei nº 11.738, conhecida como Lei do Piso, sancionada pelo presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, em 16 de julho de 2008, instituiu o piso salarial profissional 

nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. A lei, cuja de 

homologação é de 16/07/2008, passou a ter validade a partir de 27 de abril de 2011, 

quando o Supremo Tribunal Federal reconheceu sua constitucionalidade, determinando 

que todos os estados da federação a cumprissem. Este fato já é por si um 

demonstrativo de o quão pouco se valoriza a Educação, e menos ainda os professores. 

Ato contínuo, diversos estados alegaram impossibilidade de respeitar o valor mínimo e, 

desrespeitando o que determinava a legislação. Ainda que o governo federal acene 

com elevações no piso salarial do magistério e até se desenhe um gráfico crescente 

dos valores de salários, isto não se cumpre efetivamente2.  

A Lei do Piso, como ficou popularmente conhecida, determinou especificamente 

um valor mínimo para o salário dos professores em todo o território nacional, algo, que, 

inclusive, estava previsto no art. 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, determinava, nos artigos: 

 

§ 1o O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento 
inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada 
de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais. 
§ 2o Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se 
aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte 
pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, 

                                                           
2 Disponível em: <   https://g1.globo.com/educacao/noticia/piso-salarial-do-professor-tem-aumento-de-
681.ghtml> Acesso em: 28 jun. 2018. 

Ilustração 1: Imagem modificada a partir de foto de 



27 

 

inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no 
âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e 
modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de 
diretrizes e bases da educação nacional. 
§ 3o Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, 
no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo. 
§ 4o Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 
2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de 
interação com os educandos. 

 

Ou seja, a referida lei buscava garantir melhores condições da efetivação do 

trabalho docente. Em artigo do MEC, Estudo sobre a lei do Piso Salarial3, de março de 

2012, o Ministério da Educação faz um levantamento dos estados que deram 

cumprimento à Lei do Piso Salarial, e também cita algumas das causas dos 

afastamentos dos professores do exercício do trabalho docente. Sabe-se o quanto 

estes afastamentos são onerosos ao Estado, igualmente ao profissional, cuja vida e 

carreira passa por um desgaste que poderia, quem sabe, ter sido evitado. O mesmo 

poderia ter acontecido às escolas, aos alunos que são privados por períodos das aulas 

daquele profissional, como também correm o risco de não terem professor substituto. 

No entanto, embora o MEC tenha o poder de criar e determinar o cumprimento das leis, 

enfrenta toda sorte de dificuldades no sentido de garantir que sejam realmente 

efetivadas. A Lei nº 11.738 foi refutada pelo governo de vários estados e não foi 

observada em várias unidades da Federação. Sem contar outros ataques diretos à 

educação e à classe dos educadores. 

Em 2016, ainda na condição de vice-presidente de Dilma Rouseff, Michel Temer 

propôs a modificação da Lei 11.738/2008, propondo um programa chamado “Travessia 

Social”4, o qual daria bônus aos docentes que melhorassem o desempenho dos alunos 

e aperfeiçoassem as suas práticas pedagógicas. Deste modo, apenas os professores 

que alcançassem tais metas receberiam este abono, o qual não seria acrescido à sua 

aposentadoria. Na prática, o avanço salarial dos professores seria regido por leis 

meritocráticas, o que já ocorre, por exemplo, no ensino municipal da capital paulista.  

                                                           
3 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=10241-
estudo-sobre-lei-piso-salarial&Itemid=30192> Acesso em 28 jun 2018. 
 
4 Disponível em: < http://plataformapoliticasocial.com.br/temer-propoe-fim-do-piso-nacional-dos-
professores/> Acesso em 28 jun 2018.  
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O senador Darílio Beber (PSDB/SC) submeteu, em 2017, o Projeto de Lei do 

Senado 409/20165 que flexibiliza a regra de reajuste anual de pisos salariais dos 

funcionários da educação e saúde, a pretexto de manter o equilíbrio das contas 

públicas. 

Possibilita que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios atualizem 
os pisos salariais nacionais de servidores pela taxa de crescimento nominal da 
soma das receitas tributárias próprias com as transferências recebidas, caso 
esta seja inferior à variação do IPCA. 
 

Com isto, cada governante pode fazer o reajuste pelo menor índice, para 

resguardar a máquina pública, e representa um ataque à Lei 11.738/2008, a Lei do Piso 

- e ao funcionalismo público. O projeto foi submetido à apreciação popular, sendo 

veementemente condenado pela maioria dos votantes. Atualmente, o projeto tramita na 

Comissão de Assuntos Econômicos, sendo o senador Otto Alencar (PSD/BA) o atual 

relator. Este, que anteriormente havia se posicionado favoravelmente, diante do clamor 

de entidades e do resultado da consulta à população, pediu revisão do mesmo. 

Cada vez mais ocorre a inobservância a determinações legais no que se 

concerne ao escolar. Direitos de professores, servidores e alunos são colocados em 

plano inferior de interesse em nome de um plano de austeridade que, estranhamente, 

não contempla privilégios de funcionários do Poder Legislativo ou Judiciário, por 

exemplo.  

Professores, respaldados por seus sindicatos, respondem com o artifício a que 

ainda podem lançar mão. Greves não são uma novidade na carreira de docentes; em 

realidade, estas costumam se repetir quase ciclicamente por ocasião das datas-bases, 

o que deixa transparecer o quão pouco se valoriza os trabalhadores da educação, afinal 

vem se tornando a cada dia mais necessário pleitear algo que já estava posto como um 

direito garantido. Este tipo de confronto trabalhador - patrão é uma constante no 

sistema capitalista, que se sustenta na exploração de um pelo outro, mas que se acirra 

com a crise do próprio sistema capitalista. 

 

Mas ao mesmo tempo em que crescem e se desenvolvem todas essas 
condições inevitáveis do capitalismo, aumentam o número e a coesão, o 

                                                           
5 Disponível em: < https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/127433> Acesso em 28 
jun. 2018. 
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descontentamento e a indignação dos proletários, recrudesce a luta da classe 
operária contra a classe capitalista e ativa-se o afã de emancipar-se do 
insuportável jugo do capitalismo.  (LENIN, 1902), 

 

Entre março de 2016 e abril de 2018, período durante o qual esta professora 

encontrava-se desenvolvendo sua pesquisa de mestrado, a qual inclui a experiência de 

sala-de-aula, aconteceram, junto aos funcionários da prefeitura municipal de 

Florianópolis, três greves de duração moderada. Todas causaram comoção na 

comunidade, principalmente devido ao modo como a grande mídia as retratou, 

demonizando-as. O funcionalismo público redarguiu com o contato corpo-a-corpo com 

sua clientela, através de assembleias, ações nas escolas e ruas, panfletagens e 

inúmeras passeatas pela cidade. 

Em março de 2016 iniciou-se uma greve que se estendeu de 2 a 18 de março6. 

As reivindicações estavam relacionadas além das pendências que são requeridas 

normalmente, tais como requisição de concurso público, melhores condições de 

trabalho, questões da previdência pública, e contra as privatizações no serviço público. 

O prefeito, na época, era Cesar Souza Junior (PSD). O que se seguiu foi o roteiro 

recorrente: corte de ponto, multas aos sindicatos. Foram 12 dias letivos, durante os 

quais lida-se ainda com as questões intra-escola, professores que não aderem ao 

movimento, pelos mais diversos motivos, e até pressões nas redes sociais.  

Agosto de 2016, dia 8: o funcionalismo retorna à greve, e uma das causas é o 

descumprimento, pela prefeitura, das cláusulas acordadas no acordo coletivo referente 

à greve anterior7. Mas uma vez é alegada a ilegalidade da greve. No dia 15/08/2016, 

após o pedido de arquivamento do projeto de lei complementar 1.560/2016, que 

promovia alterações nos fundos previdenciários do Município, termina esta greve. Uma 

das estratégias do governo é concordar com cláusulas nos acórdãos, às quais 

posteriormente não cumpre. No entanto, sempre é colocado como a parte disposta a 

conciliar, ao contrário do trabalhador, que é apresentado à sociedade como vagabundo 

e irascível. 

                                                           
6 Disponível em: <http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2016/03/servidores-de-florianopolis-
iniciam-greve-nesta-quarta-feira-2.html)> Acesso em 28  jun 2018. 
 
7 Disponível em: < http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2016/08/servidores-de-florianopolis-
entram-em-greve-nesta-segunda-diz-sindicato.html>Acesso em 28 jun 2018.  
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Esta pecha acompanha a figura do professor que, de exemplo para a 

comunidade, passa a ser cada vez mais um vilão, com interesses obscuros sobre a 

mente de seus pupilos. O sindicato, e isto se estende aos sindicatos em geral, é 

criminalizado e suas ações acompanhadas com desconfiança – inclusive pelos 

trabalhadores a quem defende.  

No ano de 2017 os professores iniciaram, a partir de 17 de janeiro nova greve: 

acompanhavam desde as férias, as atividades da Câmara Municipal de Florianópolis, 

pois votava-se o pacote de reformas administrativas que incluía alterações no estatuto 

dos servidores. Os trabalhadores da saúde já se encontravam em greve. Esta 

paralisação foi uma das mais significativas, no que se refere à adesão da categoria e o 

apoio de entidades de Santa Catarina, além de outros estados e até outros países. 

Estendeu por 38 dias, chegando a ocorrer o pedido de prisão da diretoria, além da 

destituição dos membros da diretoria do Sintrasem. Este pedido foi feito pelo 

procurador geral do município, por descumprimento à decisão judicial proferida pela 

desembargadora Vera Copetti que tinha determinado a suspensão imediata da greve 

dos servidores.  

Não obstante toda a mobilização do funcionalismo, que permaneceu em vigília 

constante, deu-se a aprovação do “Pacote de Maldades” do novo prefeito, Gean 

Loureiro (PMDB). Em 23 de fevereiro a greve foi encerrada, e a categoria permaneceu 

em estado de alerta. Em 24 de fevereiro, uma noite de muita confusão no interior da 

Câmara e nos seus arredores, foi aprovado o Projeto de Lei Complementar 

1.591/20178. Este plano, entre outros itens, suspende o plano de cargos e carreira dos 

servidores. Além disso, estabelece modificações em relação a indenizações, 

gratificações, diárias, remuneração por serviços noturnos e por serviços extraordinários, 

gratificação natalina, gratificação por exercício de atividades especiais, férias dos 

auxiliares de sala e licenças dos servidores públicos municipais de Florianópolis.9 

                                                           
8 Disponível em: <   http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2017/01/camara-de-florianopolis-aprova-
alteracao-no-estatuto-dos-servidores.html> Acesso em 28 jun 2018.  
 
9 Disponível em: <   http://www.sintrasem.org.br/Default/Noticia/1294/vitoria-dos-trabalhadores-do-
servico-publico-de-florianopolis> Acesso em 28 jun 2018. 
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No corrente ano [2018], o funcionalismo público atravessou nova greve, 

deflagrada dia 11/0410, reivindicando que o prefeito Gean Loureiro retirasse o projeto 

“Creche e Saúde Já”11, anunciado com farta publicidade paga com dinheiro público. O 

projeto, que tramitava em caráter de urgência na Câmara de Vereadores, prevê a 

implantação de Organizações Sociais no controle de serviços públicos na capital. Este 

foi aprovado dia 21 de abril, em votação extraordinária na Câmara, em regime de 

urgência, sem o parecer da Comissão de Constituição e Justiça - CCJ e com orientação 

da justiça para que fosse dado um prazo maior de debate com a população12. 

Na tentativa de convencer os vereadores e alertar a população quanto aos 

efeitos das OS, e angariar assinaturas num manifesto contrário às Organizações 

Sociais, os servidores montaram um acampamento em frente à Casa Civil, que durou 

cerca de 24 horas. Foi desfeito em 11/05, sob a ameaça de desmonte pela Polícia 

Militar, na mesma tarde em que houve a decisão pelo retorno às atividades.13 Sindicato 

e prefeitura, chegam a um acordo buscando minimizar prejuízos para as partes. 

Servidores são mais uma vez convencidos a recuar diante do avanço aferido, numa 

assembleia destinada a esta finalidade. Professores voltaram para as escolas, 

trabalhadores da saúde a seus postos, sendo mantida a mobilização contra as OS. 

São narrativas construídas à custa da força e saúde dos trabalhadores. Quanto 

aos professores, estes retornam a seu trabalho com a certeza de que o lapso de tempo 

vai pesar determinantemente no seu planejamento junto aos alunos; planejamento que 

o professor teceu e está construindo juntamente com os discentes. O professor grevista 

reencontra os colegas que permaneceram na escola, lecionando para, em média, 8 

                                                           
10 Disponível em: <   http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2018/04/servidores-da-prefeitura-de-
florianopolis-entram-em-greve-10304187.html> Acesso em 28 jun 2018 
 
11 Disponível em: <   https://leismunicipais.com.br/a1/sc/f/florianopolis/lei-ordinaria/2018/1038/10372/lei-
ordinaria-n-10372-2018-institui-o-programa-creche-e-saude-ja-no-ambito-do-municipio-de-florianopolis-e-
da-outras-providencias?q=10.372> Acesso em 28 jun 2018. 
 
12 Disponível em: <   https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/vereadores-de-florianopolis-aprovam-
projeto-de-lei-das-organizacoes-sociais.ghtml> Acesso em 28 jun 2018. 
 
13 Disponível em:<   http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2018/05/termina-a-greve-
dos-servidores-municipais-de-florianopolis-10336881.html> Acesso em 28 jun 2018. 
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alunos por sala, exceto no ensino fundamental 1. Para estes, a escola continua 

cumprindo o papel de acolhida durante a jornada de trabalho dos pais.  

A desconstrução da figura do professor pode ser fortuita ao sistema. Afinal, 

professores, são trabalhadores que produzem uma mercadoria especial, pois que tem a 

propriedade de criar valor (mais-valia): a força de trabalho. São trabalhadores que 

produzem trabalhadores. Assim, mantê-los preocupados e sob pressão pode ser uma 

boa estratégia, da qual governantes, ao longo de nossa história, têm lançado mão 

regularmente. Por outro lado, trata-se também de economizar nos setores que afetam 

diretamente a população: educação, saúde, trabalho, segurança. Voltamos aqui à 

Constituição Brasileira, de 1988, em seu artigo 6º: “São direitos sociais a educação, a 

saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade 

e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. Este relato 

representa um atravessamento de pesquisa pautado na realidade da vida profissional e 

reitera a necessário de permanecermos alertas, firmes, e preservarmos nosso espírito 

combativo, pois o desmonte dos direitos é apenas uma das facetas da nova fase do 

capitalismo, acirrado após a globalização. Outra evidência deste desmonte é 

evidenciado com a reforma do Ensino Médio e a implantação da Base Nacional Comum 

(BNCC), assunto que, sem dúvida, repercute no universo em que se dá a pesquisa.  

 

1.1 PREÂMBULOS SOBRE A BNCC 

 

A apresentação da BNCC, aprovada pelo Conselho Nacional de Educação e 

homologada pelo Ministério da Educação em dezembro de 2017, evidencia significativa 

mudança de enfoque na educação brasileira: 

 
 
A BNCC, conceitualmente, é a principal norma editada pelo Ministério da 
Educação com o objetivo de definir as áreas do conhecimento integrantes dos 
currículos e propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e particulares 
de Educação Infantil e Fundamental, bem como os conhecimentos, 
competências e habilidades em cada disciplina escolar aplicados a situações da 
vida real. Como política educacional é editada como referência norteadora da 
reformulação dos currículos escolares e dos processos nacionais de avaliação. 
Ela estabelece dez competências gerais que são consideradas básicas ao 
tratamento didático proposto para a Educação Infantil e Fundamental. 
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Competências e habilidades são termos generalizantes que não definem de 

forma clara aos olhos leigos o que será implementado, tornam mais palatável a 

mudança. Todavia, na BNCC, os avanços obtidos nos programas anteriores, relativos à 

visibilização de minorias, foram omitidos, temas como identidade de gênero e 

diversidade sexual, por exemplo, foram sumariamente excluídos. Tal omissão depõe 

sobre a derradeira influência do catolicismo ultraconservador e das igrejas 

neopentecostais nas deliberações deste documento. A ação destes grupos está 

explícita na inclusão do ensino religioso no Ensino Fundamental. É a reforma que 

atende aos interesses da sociedade neoliberal, conservadora, e que pretende uma 

economia nos gastos com a educação pública, mas apregoa progressos através da 

utilização de tecnologia. Algo que em absoluto não é ruim, desde que seja utilizado 

como ferramenta no processo de apreensão de conteúdos. 

Como teremos a superação promoção da cidadania e superação de preconceitos 

se não são mais colocados em discussão os interesses das minorias, alvos dos 

preconceitos? Como valorizar a diversidade étnico-racial se não há estímulo ao ensino 

das diferentes culturas? Que estímulo à sustentabilidade será colocado, de que forma 

isto se dará? No que se concerne às metas de aplicação de recursos públicos para a 

educação, o que se vê, claramente, é o Estado se eximindo de sua obrigação, na 

educação, convidando a iniciativa privada a fazer o papel que seria seu.  

A BNCC não contempla as modalidades de Educação Especial e de Educação 

de Jovens e Adultos, além da Técnica-Profissional associada ao Ensino Médio, e deixa 

de fora do debate nacional as escolas indígenas, quilombolas e do campo, marcos da 

luta pela inclusão social e escolar de todas as populações que habitam nosso país. 

Monica Ribeiro da Silva, doutora em Educação e professora da Universidade Federal 

do Paraná – UFPR, nos cursos de formação de professores e no Programa de Pós-

Graduação em Educação, acompanha, desde os primeiros anúncios e pesquisas, as 

discussões sobre a implantação da BNCC. Em entrevista dada à Revista da 

UNISINOS14, fevereiro de 2018, Silva apontou algumas falhas da BNCC, dentre elas, o 

                                                           
14 Disponível em: < http://www.ihu.unisinos.br/159-noticias/entrevistas/575768-os-limites-de-uma-
reforma-com-empresariamento-e-que-ignora-as-desigualdades-entrevista-especial-com-monica-ribeiro-
da-silva> Acesso em 28 jun. 2018.  
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fato de a reforma não levar em conta as diferentes realidades existentes no país, o que 

impossibilitaria que todas apresentassem a mesma qualidade de ensino, acentuando as 

desigualdades de aprendizagem entre os educandos. Silva acrescenta, ainda, que a 

redação atual da BNCC deslocou a culpa do insucesso da educação, dos alunos para 

os professores, desconsiderando a falta de condições de infraestrutura das unidades 

escolares, a falta de valorização da figura do professor traduzida nos baixos salários, 

numa formação continuada incipiente ou inexistente, em condições de trabalho 

precarizadas. A pesquisadora considera o Ensino Médio profissionalizante premente e 

necessário no contexto atual, e que o mesmo poderia ser efetivado pela implantação 

das Ensino Médio Integrado – EMI. No entanto, a reforma do Ensino Médio (Lei 

13.415/17 que resultou da MP 746/16), propõe que o ensino profissionalizante seja um 

dos itinerários formativos do Ensino Médio, podendo ser oferecido em parceria com o 

setor privado, em duas trajetórias paralelas. 

Silva (2018) acrescenta, ao ser inquirida sobre as disputas de poder que 

estariam em jogo nas presentes reformas educacionais: 

 
São várias as disputas, desde a que gira em torno dos sentidos e finalidades da 
educação básica, por exemplo, mais voltadas a uma formação crítica e 
autônoma ou mais atrelada a demandas do mercado, até a disputa quanto à 
responsabilidade sobre a oferta, a produção de materiais, a formação de 
professores. Nesse cenário de disputas parece estar conquistando uma certa 
hegemonia o que estamos chamando por “empresariamento da educação”. Isso 
significa que o setor empresarial, que vê na educação uma mercadoria como 
outra qualquer, tem adquirido cada vez mais espaço, colocando em risco até 
mesmo o princípio constitucional de que a educação é dever da família e do 
Estado. 

 

Ressalta-se que existem pelo menos duas organizações não-governamentais 

conduzindo a pesquisa prévia à BNCC, e os resultados. São a Fundação Lemann, 

pertencente a uma das maiores fortunas do país, senão a maior, e o Cenpec – Centro 

de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, que, apesar do 

nome, é uma organização da sociedade civil, espalhada pelo país inteiro. Até que ponto 

os interesses filantrópicos dessas organizações estão isentos ambições em nossa 

sociedade neoliberal, considerando-se, ainda, os lucros aferidos pelas vendas de livros 

didáticos às instituições públicas e privadas?  
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A seguir, apresentam-se algumas informações retiradas de reportagens recentes 

e do site da Kroton, que, recentemente (maio de 2018), foi noticiada como a 

organização educacional brasileira de maior abrangência no país, englobando escolas, 

universidades e um grupo de editoras:  

 
Especialistas em educação apontam que a terceira versão do documento, que 
pode ser homologada ainda em 2017, aprofunda a sintonia entre a Base 
Nacional Comum Curricular e as formulações defendidas por fundações e 
institutos empresariais que prestam serviços para a educação pública”15 
“Kroton fecha compra da Somos Educação por R$ 4,6 bilhões. Somos é dona 
do Anglo, Ática, Saraiva e Scipione, e se diz maior grupo de educação básica 
do país. Com aquisição, Kroton faz sua 2ª compra no segmento de educação 
básica.16” 
“A Kroton Educacional é uma das maiores organizações educacionais privadas 
do Brasil e do mundo, com uma trajetória de mais de 45 anos na prestação de 
serviços no Ensino Básico e de mais de 10 anos no Ensino Superior. Em 2010, 
a Kroton adquiriu o Grupo IUNI Educacional, instituição que também atuava na 
graduação e pós-graduação presencial; em 2011, o destaque foi a aquisição da 
Universidade Norte do Paraná (Unopar), a maior instituição de Educação à 
Distância do país. Para coroar esse ritmo intenso de aquisições, em 2013, a 
Kroton realizou o maior movimento de sua história: anunciou a fusão com a 
Anhanguera e, com isso, consolidou a sua liderança tanto no ensino Presencial 
como na Educação a Distância. 
Após a fusão com a Anhanguera, a Kroton passou a contar com 125 unidades 
de Ensino Superior, presentes em 18 estados e 83 cidades brasileiras, além de 
726 Polos de Graduação EAD credenciados pelo MEC localizados em todos os 
estados brasileiros e também no Distrito Federal. A Companhia ainda conta, na 
Educação Básica, com mais de 870 escolas associadas em todo o território 
nacional. Por fim, a fusão com a Anhanguera adicionou ao portfólio mais de 400 
polos de cursos livres e preparatórios. 
Como investimento social, a Companhia mantém a Fundação Pitágoras, uma 
organização sem fins lucrativos, que viabiliza projetos educacionais em 
instituições públicas e privadas.17 
 

Segundo dados fornecidos pela própria companhia, esta fechou 2017 com lucro 

líquido de R$ 2,23 bilhões, sendo que, a partir da compra da Somos Educação, a 

educação básica representará cerca de 28% da receita da Kroton. A Confederação 

Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, publicou em julho de 2017 algumas 

razões pelas quais repudiam a BNCC, entre as quais a questão da privatização da 

                                                           
15 Disponível em: <   http://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/reportagem/a-quem-interessa-a-bncc> Acesso 
em 28 jun 2018. 
 
16 Disponível em:<   https://g1.globo.com/economia/noticia/kroton-fecha-compra-da-somos-educacao-
por-r-46-bilhoes.ghtml> Acesso em 28 jun 2018.  
 
17    Disponível em: <http://www.kroton.com.br/> Acesso em 28 jun 2018.  
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educação, embutida no conceito de BNCC/MEC, que reduz o currículo das escolas, não 

investe na profissionalização dos professores e estimula o mercado de livros, apostilas 

e métodos pedagógicos e de gestão escolar vinculados a conceitos de qualidade 

empresarial. Acusam, ainda, a BNCC de não ter respeitado a Gestão Democrática, 

porque não permitiu a presença da sociedade na etapa de consolidação das propostas 

recolhidas através do site do MEC. O que pode denotar a possibilidade de que não haja 

garantias de que o MEC acate alguma proposta de alteração de texto sugerida pelo 

Conselho Nacional de Educação, CNE18. 

Brecht, dramaturgo, poeta e encenador alemão, alertava: “Pergunte sempre a 

cada ideia: a quem serves? ”. Parafraseando Brecht, indagamos: A que interesses 

servem as mudanças que estão sendo perpetradas na educação básica? Nós, 

professores da escola pública, não podemos nos calar diante de mais um ataque sobre 

a mesma.  

1.2 DO CONTEXTO EDUCACIONAL NACIONAL AO ENSINO DE ARTE 

 

Em meio ao contexto apresentado, e a ele atrelado, há o ensino de Arte. 

Vázquéz (2010) afirma a arte como “esfera essencial do homem”, e Schlichta (2011) 

especifica que a produção artística procede de alguém e se dirige para alguém, e sua 

compreensão implica num diálogo, mediado pela obra, entre o autor e o apreciador. 

Segundo Vázquéz (2010), a criação é uma potência ilimitada que se renova em sua 

relação com o mundo, fruto de trabalho humano. Adorno, no texto Teoria Estética 

(1970), afirma que “mesmo enquanto tolerada no mundo administrado, a arte 

representa o que não se deixa organizar e o que oprime a organização total” (p.129). O 

contato com a obra, portanto, produz uma experiência que não é apenas estética, é 

vivida, e passível de provocar transformações no sujeito, que desvela o conteúdo de 

verdade da mesma a partir de suas reflexões e interpretação, e de sua bagagem 

cultural e vivencial. Ter contato com a arte é uma experiência estética que pode 

desencadear um processo reflexivo, e tornar-se uma vivência formativa e 

                                                           
18 Disponível em: <  http://contee.org.br/contee/index.php/2017/07/cnte-saiba-porque-somos-contra-a-
bncc-do-mec-golpista/.> Acesso em 28 jun 2018.  
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transformadora. Perceber os vieses existentes na comunicação que se faz mais e mais 

visual é de especial importância, capacitação para dialogar criticamente com o mundo 

midiático que consiste em uma das formas de doutrinação e pacificação 

(apaziguamento, ação do Estado ou de entidades sobre minorias) do capital.   

Alunos com acesso a uma formação crítica, poderão ter maior habilidade de 

estabelecer juízos de valor sobre fatos que ocorram em suas vidas, o que lhes 

possibilitará conduzi-las com maior autonomia e, quem sabe, contribuir para construção 

de uma realidade que contemple à comunidade. Entretanto, e de acordo com o cenário 

anteriormente apresentado, pessoas com estas qualificações não interessam à 

indústria cultural19 que rege a sociedade vigente. Desta forma, observamos dificuldades 

crescentes na escola pública, entidade criada para possibilitar o acesso ao 

conhecimento às classes desfavorecidas, mas que também serve como fator de 

estabilização do sistema. Dificuldades materializadas em ausência de recurso, leis de 

interpretação duvidosa, dando margem a condições indevidas em vários âmbitos; 

igualmente o ensino das artes se debilita. Na contramão deste movimento seguimos, 

em busca de outras visões que não reforcem o “status quo”, visões não-hegemônicas. 

 A proposta pedagógica a ser explicitada no capítulo 3 visa narrar em que 

medida a produção visual da artista paraense Berna Reale20, contribui no processo 

emancipatório dos discentes por seu caráter de contraponto à visão hegemônica da 

realidade. Reale expõe, por meio de performances registradas em fotografias e vídeos, 

uma visão da atualidade, narrativa da trajetória de parcela invisibilizada da população 

alternada ao despotismo e indiferença, evidentes e manifestos, das autoridades perante 

às minorias. A proposta pedagógica utilizou como viés metodológico o uso de narrativa 

oral, de modo a aliar o mesmo à análise das obras da artista, de maneira a construir 

uma produção alimentada e instigada pelas linguagens fotográfica e a literária. Esta 

escolha busca um tempo e atenção diferenciado entre as crianças por intermédio da 
                                                           
19   Indústria cultural é um termo, criado por Max Horkeimer (1895-1973) e Theodor Adorno (1903- 1969), 
intelectuais da Escola de Frankfurt, Alemanha. Foi apresentado no livro “Dialética do Esclarecimento: 
Fragmentos Filosóficos”, publicado em 1947, e denomina o modo de produzir cultura no período industrial 
capitalista. O termo refere-se à situação da arte na sociedade capitalista industrial, marcado por modos 
de produção que visavam unicamente o lucro, a criação de produtos para o consumo em massa e em 
corresponder aos interesses das classes dominantes, legitimando-as. (Adaptado de 
https://www.significados.com.br/industria-cultural) 
 
20   Berna Reale é artista visual e performer. Mora e trabalha em Manaus, AM. 
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contação de histórias, narrativas para compreender o mundo; narrativas para interpretar 

a vida; narrativas para nos relacionarmos com nossos conteúdos internos e nos 

percebermos pertencentes a um grupo, ao mundo; narrativas para conhecer, e para 

tornar conhecido; para partilhar o conhecido. 

O ato de contar histórias é uma maneira de apostar na humanização do ser, uma 

aposta na capacidade de criação e reelaboração do ser. A experiência proporcionada 

por ouvir e contar histórias se constitui a possibilidade de novas narrativas e novos 

significados capazes de transformação do indivíduo e de novas propostas para a 

realidade. É estabelecer um tempo de fruição que aproxima o público da criação 

artística. As narrativas traçam uma forma diferente de aproximação entre público e 

assunto, que intensifica a fruição do assunto pelo público.  

A narrativa é partilha de conhecimento; todos os narradores partem de 

experiências por que passaram, ou das quais se inteiraram através de outros indivíduos 

ou no contato com outras comunidades, relatando-as de pessoa a pessoa, através do 

tempo. Algo que está se tornando raro, o que o autor Walter Benjamin imputa ao 

excesso de informações com que somos alvejados. Informações, segundo Benjamin, 

referem-se a fatos, vêm acompanhadas de explicações, são factíveis de serem 

checadas – não deixam espaço para a imaginação. O autor denuncia a perda da nossa 

capacidade de ‘contar’ e de “compartilhar experiências”, surgindo assim, o fim da arte 

da narrativa tradicional, que dependia dessa habilidade. Benjamin (1936), remete-se a 

Paul Valery: 

Antigamente o homem imitava essa paciência”, [...] “Iluminuras, marfins 
profundamente entalhados; pedras duras, perfeitamente polidas e claramente 
gravadas; lacas e pinturas obtidas pela superposição de uma quantidade de 
camadas finas e translúcidas — todas essas produções de uma indústria tenaz 
e virtuosística cessaram, e já passou o tempo em que o tempo não contava. O 
homem de hoje não cultiva o que não pode ser abreviado. ” Com efeito, o 
homem conseguiu abreviar até a narrativa. Assistimos, em nossos dias, ao 
nascimento da short story, que se emancipou da tradição oral e não mais 
permite essa lenta superposição (de camadas finas e translúcidas, que 
representa a melhor imagem do processo pelo  qual a narrativa perfeita vem à 
luz do dia, como coroa - mento das várias camadas constituídas  pelas 
narrações sucessivas.” (BENJAMIN, 1936, p.206). 
 

De acordo com o autor, até as narrativas foram abreviadas, nos desvinculamos 

da tradição oral. Uma narrativa é constituída de várias camadas, se constrói no coletivo, 

porque depende da participação ativa dos ouvintes para que se estabeleça, com toda a 
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sua força. Esta elaboração conjunta faz com que se desenvolva um processo de trocas 

de experiências entre narrador e ouvintes, e permite aos ouvintes a liberdade de 

interpretar a história como lhes aprouver.  

Desta forma, trabalhar com narrativas é significa ampliar o repertório de 

palavras e imagens sugeridas aos educandos, construídas através da história lida ou 

contada, com detalhes que os ambientam com relação aos “quem-onde-quando” e na 

contextualização da época em que se dá a narrativa. Uma elaboração que se dá aos 

poucos, e que evolui juntamente com a constituição dos alunos em ouvintes-

participantes, o que demanda tempo, paciência e persistência, e que estabelece um 

ambiente que, além de demandar um estado diferenciado de atenção, propicia a 

participação ativa das crianças na atividade. 

Como elemento educacional estruturador deste ambiente sugerido por 

Benjamin, esta pesquisa adota como pressuposto metodológico a Pedagogia Histórico-

Crítica, acreditando que tal concepção permite uma interpretação crítica e coerente dos 

campos artísticos que contribuem para a emancipação do ser humano. Trata-se de uma 

teoria crítica que rompe com a perspectiva reprodutivista e não se coaduna com os 

interesses da classe dominante, uma teoria que foi criada a partir dos interesses dos 

dominados. O pedagogo e filósofo Dermeval Saviani (2007) observa que, tanto na 

pedagogia tradicional quanto na Escola Nova, falta uma visão historicizada da 

realidade; a relação entre escola e estrutura social é invertida. Em ambas a escola é 

apresentada como “redentora da humanidade”, capaz de modificar por si só a 

sociedade. Como contraponto a este quadro, o autor propõe uma pedagogia 

revolucionária, que se centra na igualdade em termos reais entre os homens e 

mulheres, de forma a tornar-se instrumento a favor da instauração de uma sociedade 

igualitária. Esta pedagogia considera a transmissão dos conteúdos sistematizados pela 

humanidade tarefa primordial da escola, e, desta maneira, não pretende e não aceita 

uma formação ‘aligeirada’ nas instituições públicas. Por ser uma pedagogia articulada 

com os interesses populares, prezará pela valorização da escola, bem como de seus 

protagonistas, zelará por seu bom funcionamento, e buscará métodos de ensino 

eficazes. 
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1.3. DA CONTRIBUIÇÃO EDUCACIONAL DA ARTE AOS OBJETIVOS PLEITEADOS 
NA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

Partindo da contextualização atual da educação pública brasileira e da arte como 

potencializadora de transformações no sujeito, o problema que se coloca como 

condutor desta pesquisa investiga, , em que medida as contações de histórias, recurso 

da cultura imaterial, podem contribuir na produção de sentidos dos conteúdos 

específicos das artes visuais. Este é o objetivo geral da pesquisa. A partir deste derivam 

outras questões, a seguir: Como proceder para que as contações de histórias sejam 

eficazes como recurso didático na área de artes visuais? De que forma estruturar esta 

equação dentro de uma perspectiva crítica ao pensamento vigente, a partir das teorias 

da Pedagogia Histórico-Crítica? Há de se levar em conta que a Pedagogia Histórico-

Crítica considera primordial o papel do professor no ensino, e a sua função transmitir, a 

cada aluno, o saber sistematizado produzido pelo gênero humano no decorrer da 

história. (SAVIANI, 2008). Conhecer a cultura humana para humanizar-se, como 

passagem do senso comum à consciência filosófica, que implica no processo dialético, 

descrito por Saviani: 

 
 
“[...] passar de uma concepção fragmentária, incoerente, desarticulada, implícita, 
degradada, mecânica, passiva e simplista a uma concepção unitária, coerente, 
articulada, explícita, original, intencional, ativa e cultivada. ” (2007, p. 3). 

 
Após esta indagação, passamos às demais, também importantes, e decorrentes 

das primeiras: de que forma podemos relacionar narrativa e o estudo de obras de artes 

visuais da atualidade? Que reflexões são importante ressaltarmos na análise de cada 

uma das modalidades de obra, de modo a construir com os alunos um conhecimento 

em arte? Como torná-los coparticipantes no processo de elaboração do seu 

conhecimento? Partimos do pressuposto que as narrativas envolvem e conduzem a 

imaginação infantil, promovem a ampliação do repertório linguístico e suscitam a 

imaginação. Narrativas lidas ou oralizadas provocam fascínio e interesse nas mentes 

infantis, e permitem à criança reelaborar sua própria história a partir daquilo que ouve, 

auxiliando-a, portanto, na estruturação de sua personalidade.  
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Vygotsky (1996, 1998) apresentou a imaginação como um sistema psicológico 

complexo, integrando várias funções mentais, e que a mente cria novas imagens a 

partir da combinação de ações vividas ou não vividas. Ou seja, o desenvolvimento da 

imaginação infantil não depende unicamente dos processos internos da criança, mas 

também das oportunidades de experiência que esta tem em sua interação com o meio 

social – experiências que podem ser vivenciadas por ela ou frutos de relatos de outras 

pessoas.  

Walter Benjamin considera o declínio da experiência, esta incapacidade que o 

ser passou a ter, na idade moderna, de processar e comunicar a experiência coletiva, a 

impossibilidade de uma experiência autêntica, uma decorrência da administração total. 

“É como se nos tivessem tirado um poder que parecia inato, a mais segura de todas as 

coisas seguras, a capacidade de trocarmos pela palavra experiências vividas. ” 

(BENJAMIN, 1985, p.197). O autor referia-se ao que ocorreu após a Segunda Guerra, 

quando soldados retornaram a suas casas emudecidos por toda a brutalidade de que 

tiveram de participar, e também ao surgimento das novas formas de organização social, 

no início da idade contemporânea, o surgimento da industrialização, que modificaram o 

modo como as pessoas viviam, e, consequentemente, se comunicavam. De acordo 

com Benjamin, se a narrativa é transmissão de experiências humanas, a troca 

comunicativa de experiências coletivas e pessoais, está, igualmente, em decadência: “a 

arte de narrar tende para o fim porque o lado épico da verdade, a sabedoria está 

agonizando” (BENJAMIN, 1980, p. 59). O autor aludia às novas formas de narrativa. O 

aparecimento do romance, no século XVIII, uma forma de relato introspectiva e cuja 

fruição se dá de modo segregado, o cinema comercial, cujo produto exige do 

expectador uma rapidez na apreensão do que se passa na tela que não lhe permite um 

aprofundamento na experiência são as novas formas de narrativa. Benjamin referia-se, 

ainda, ao empobrecimento da linguagem decorrente do esmaecimento da experiência, 

com o maior desenvolvimento das tecnologias e as mudanças do mundo administrado.  

O uso das narrativas, da contação como estratégia ou meio de introdução de 

saberes socialmente construídos é um modo de criar, junto aos educandos, uma 

atmosfera que propicia o pensar sobre, o experimentar situações às quais não se está 

habituado e a raciocinar fora do âmbito cotidiano. Exatamente porque estamos vivendo 
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em uma realidade na qual “Toda ligação lógica que pressuponha um esforço intelectual 

é escrupulosamente evitada”. (ADORNO & HORKHEIMER, 1947, p.66). Portanto, a 

partir dos autores, a indústria cultural valoriza produtos que fazem com que o 

trabalhador assista, em seus momentos de distração e entretenimento, obras cujos 

enredos não apresentam preocupação com conteúdo, mas que primam pela forma. Nos 

filmes, sobretudo, este trabalhador vivencia situações conduzidas por efeitos especiais 

que o atordoam continuamente, não lhe permitem raciocinar sobre a trama. Seria, 

conforme Adorno e Horkeimer, uma barbárie estética, no entanto, adequada à indústria 

cultura, posto que atuam como uma forma de não modificar a realidade vigente.  

Voltamos ainda a Benjamin, quando este, ao descrever a passagem das formas 

de narrativa, se refere às narrativas, como sujeitas a transformações, mediante quem 

seja o narrador, qual seja a época, os interlocutores. A narrativa é um diálogo, e 

constrói-se a partir dos pares que partilham esta experiência. Sendo assim, é 

conhecimento construído conjuntamente, experiência irrepetível, ao contrário dos 

pastiches apresentados na indústria de entretenimento, os quais funcionam como 

hiatos na rotina do público, porém não se traduzem em algo que agregue algum valor 

ou os leve a alguma forma de reflexão sobre a realidade em que estão inseridos. 

Desta feita, a presente pesquisa tem por objetivo a “proposição do uso da 

narrativa como um recurso didático em artes visuais, nos primeiros anos do ensino 

fundamental”. Pretende, portanto, verificar como as contações de histórias podem 

contribuir na produção de sentidos dos conteúdos específicos de artes visuais. No caso 

da pesquisa em questão, abordamos a visão da artista Berna Reale sobre os conflitos 

entre pessoas, o armamentismo e as guerras. 



43 

 

2 ARTE, ENSINO E A PRODUÇÃO ARTÍSTICA CONTEMPORÂNEA 

 

De acordo com Jameson (1997), em sua obra “Pós-Modernismo: a Lógica 

Cultural do Capitalismo Tardio”, vivemos um período de rupturas - fim das ideologias, 

da arte, das classes sociais, crise da socialdemocracia, do Estado. Passamos por 

mudanças profundas que enunciaram um novo período ao qual estudiosos nomearam 

pós-modernismo, capitalismo tardio, ou sociedade pós-industrial (termo utilizado por 

Daniel Bell21). Somos, atualmente, a sociedade de consumo, sociedade da informação, 

das mídias, sociedade high-tech, ou eletrônica. Uma sociedade dominada pelo princípio 

da indiferença, por uma ideia de progresso idealizado, descarte da história. Nesta 

sociedade passamos a ter como focos a produção, o consumo, e a obsolência dos 

produtos para o incremento do consumo em um mundo capitalista, globalizado, 

liberalista, individualista.  

O mundo, segundo Adorno e Horkheimer (1937), é administrado como um 

sistema fechado a mudanças, e com objetivos previamente delimitados, cujo projeto 

político se sobrepõe aos interesses da humanidade. Sistema que busca delimitar 

territórios para a expressão dos artistas que pretendem alcançar destaque, descartando 

ou englobando os que não se encaixam nos seus preceitos. Estrutura que cria 

estratagemas com a finalidade de nos fidelizar ao uso e aquisição de produtos das mais 

diversas origens. A este respeito, Marx afirma, em Contribuição à Crítica da Economia 

Política: 

 
“A produção é imediatamente consumo, o consumo é imediatamente produção” 
(...) “Doutro lado, a produção dá lugar ao consumo porque cria o modo especial 
de consumo e o estímulo para o consumo, a própria capacidade de consumo 
sob a forma de necessidade” (MARX, 2008, p. 247, 250). 

 

Marx (2010) esclarece como a relação entre criação e percepção na produção da 

arte é dialética, porque, à medida que é produzido um objeto material para suprir uma 

necessidade, oferece-se uma necessidade ao objeto material: 

                                                           
21   Daniel Bell, (nascido em 10 de maio de 1919, Nova York, Nova York, EUA - morreu em 25 de janeiro 
de 2011, Cambridge, Massachusetts), sociólogo e jornalista americano conhecido por suas obras sobre o 
pós-industrialismo e a tese do fim das ideologias. Autor da obra “The End of Ideology” (1960). 
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“O objeto de arte – como qualquer outro produto – cria um público capaz de 
compreender a arte e de fruir sua beleza. Portanto, a produção não produz 
somente um objeto para o sujeito, mas também um sujeito para o objeto.” 
(MARX, 2010) 
 

Desse modo, o objeto produzido cria no sujeito as condições para que este o 

compreenda. Por outro lado, a produção cria também o consumidor, a medida em que 

incute no indivíduo a necessidade pelo objeto produzido. Na sociedade em que 

estamos inseridos, valoriza-se cada vez mais a aquisição de bens como meio de 

valorização da pessoa no contexto social. Há uma crescente sugestão à compra de 

objetos que carregam um valor que foi agregado aos mesmos pela indústria cultural. 

Desejos criados e perpetrados na população com objetivo ter-se sempre compradores 

para os novos produtos, que são suplantados por outros mais novos e supostamente 

melhores, o mercado exige novidades ou novos produtos que superem os anteriores. 

Mais do que criar o desejo por produtos, criou-se nas pessoas o afã pelo consumo, pois 

este confere status ao indivíduo, destacando-o dos demais. Este quadro é 

extremamente adequado aos interesses do mundo administrado, pois mantém 

azeitadas as máquinas que regulam produção, obtenção e descarte do produto, 

gerando a necessidade de nova aquisição de produtos planejados para, 

posteriormente, tornarem-se obsoletos. Como poderíamos ponderar sobre este tema, 

que parâmetros temos a ressaltar que nos façam refletir e perceber os liames que nos 

prendem nesta cadeia aparentemente tão sedutora? 

A produção estética, devido a fatores econômicos, está ligada à produção de 

mercadorias. Naturalmente, em outras épocas ocorreu também o favorecimento ou à 

subordinação de artistas a pessoas ou organizações que os subvencionassem, não é 

novidade. O que existe de diferente neste tipo de produção é o modo como se encara o 

objeto de arte na sociedade pós-industrial: como simples mercadoria. Sujeitos às leis do 

mercado. Isto afeta e influencia os conteúdos abordados em sala de aula, posto que as 

obras dos artistas mais valorizados pelo mercado serão as mais acessíveis, 

apresentadas em livros didáticos, visualizadas em reportagens e sites. Dessa maneira, 

o mercado da arte insurge-se nos conteúdos apresentados em classe, e tende a 

determinar o currículo. Educadores que estejam comprometidos com uma visão não-

hegemônica de sociedade precisam estar atentos para não incorrer no equívoco de 
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apresentar, aos discentes, visões unicamente eurocêntricas, ou apenas de artistas 

consagrados pela mídia. Afinal, não é suficiente modificar a maneira como se ensina, 

se o foco permanece o mesmo. 

 A artista cuja obra foi interpretada como alternativa à limitada ideia de arte como 

mercadoria que serve aos interesses do capital é Berna Reale, artista paraense da área 

da performance que se utiliza da fotografia e do vídeo como meios para se comunicar 

com o mundo. As obras de Reale tratam de temas como violência, desigualdade social, 

abuso de poder e outros temas significativos para pensar a sociedade contemporânea. 

 

2.1 BERNA REALE 
 

Berna Reale é artista visual, realiza performances e instalações; é, também, 

perita criminal do Centro de Perícias Científicas do Estado do Pará, função que a 

coloca frente a frente com diversos tipos de situações de conflito social e delitos. 

Nasceu em 1965, na cidade de Belém, Pará, onde ainda mora atualmente. Estudou 

Artes na Universidade Federal do Pará – UFPA, na capital paraense. Sua linguagem 

era inicialmente a cerâmica, expressão que, no entanto, não correspondeu às suas 

questões estéticas e conceituais, partindo, daí, para a fotografia. Começou sua 

pesquisa estética fotografando minérios e carne, passando a fazer algumas instalações.  

Ao ser convidada a fazer uma instalação no interior do Mercado de Carnes de 

Belém, e decidir expor fotos de vísceras humanas, entre os açougues do Mercado, 

Reale teve contato com o IML da cidade, o que foi um dos determinantes a fazê-la 

tentar o concurso para perita criminal – a questão financeira também foi preponderante. 

Foi a exposição “Cerne”, de 2006. A obra Cerne era composta de backlights onde se 

viam fotografias de vísceras, e conjuntos de tubos vermelhos, simulando capilares ou 

veias, transformando o espaço em um organismo no qual morte e vida se entrecruzam, 

em um ambiente destinado à venda de carnes. A partir desta exposição teve diversas 

inserções no cenário artístico brasileiro e internacional, tornando-se conhecida e 

respeitada por sua pesquisa e pelo resultado estético impressionante.  
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Ilustração 2: ‘’Cerne”, 2006 - Foto: Catálogo Arte Pará 2006. 

 

Fonte: http://www.frmaiorana.org.br 

 

A produção artística de Reale, voltada para questões da violência, não 

necessariamente se circunscreve a um local determinado ou a aspectos restritos à 

realidade brasileira, mas abrange diferentes formas de brutalidade que ocorrem em 

nossos tempos. O corpo é o meio de expressão da artista, e esta provoca com suas 

performances um espaço de suspensão onde diferentes aspectos são agudizados de 

modo a criar o impacto que arrebata o espectador e faz com que este repense o seu 

cotidiano. Em algumas de suas performances utiliza o silêncio como elemento 

expressivo, em contraponto ao excesso de estímulos a que somos submetidos: uma 

forma radical de estabelecer contato com o espectador e provocar conexão entre este e 

a obra, e sua temática.  

Importante ressaltar que neste capítulo cito diversas obras com as quais não 

trabalhei junto às crianças no Projeto Pedagógico. Coloco-as aqui por terem relevância 

na carreira de Reale e constituírem base para maior conhecimento sobre seu trabalho. 

No trabalho junto às crianças elenquei obras que se referissem aos temas abordados, 

que são o armamentismo, guerras, conflitos a população e os poderes constituídos. 
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Ilustração 3:“Quando todos calam”. Registro fotográfico de performance, 2009. 

 

Fonte: www.premiopipa.com/pag/berna-reale/ 

Em “Quando todos calam” Reale permaneceu pelo período de uma tarde na 

zona portuária do mercado Ver-o-Peso em Belém (BRASIL), deitada, nua e com o 

corpo coberto de vísceras, enquanto abutres atacavam a carne espalhada pelo seu 

corpo. A exposição de Reale ao olhar silencioso e inerte dos feirantes que observaram 

a cena ameaçadora é uma expressão da apatia que se observa, entre as pessoas, 

quanto ao sofrimento alheio. 

Berna Reale pensa sobre o coletivo, de como as pessoas se relacionam, e das 

pequenas e grandes crueldades que surgem na convivência; pretende que haja uma 

ampliação da percepção das diferentes formas de desumanidade; pretende que haja 

uma ampliação da percepção das diferentes formas de crueldade, para algumas das 

quais as vítimas são silenciadas pois estas maldades estão, de alguma forma, 

sedimentadas em nossa cultura e naturalizadas em nosso meio.  
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Ilustração 4: Rosa Púrpura, 2014, registro fotográfico de performance. 

 

Fonte: https://nararoesler.art/usr/library/documents/main/69/bernareale-gnr-portfolio.pdf 

O projeto “Rosa Púrpura do Cairo de 2014, é composto de um vídeo e um site 

com depoimentos de mulheres que sofreram violência sexual, além de reportagens 

sobre o tema. Irrupção pela disrupção: fazer brotar, invadir e transpassar o 

entendimento cotidiano através de uma uma fissura na lógica naturalizada com que é 

visto o dia-a-dia. Obras de Reale intencionam provocar este ruído que fissura e nos 

desacomoda do lugar de conforto de simples observadores a medida em que 

confrontarmo-nos com ambivalências, contradições. Compõe suas performances e 

instalações de forma minuciosa, auxiliada por sua equipe, que desde o início a 

acompanha. São obras que demandam meses entre as pesquisas e a execução. Tem 

grande apreço por cada detalhe visual do objeto criado, pois considera a semiótica 

muito importante, pois permite, através de um símbolo, clarificar a leitura a mais 

pessoas. 
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Ilustração 5: Projeção de “Ordinário”, performance de 2013 – 2º Eccoci! Veneza, 2015. 

 
Fonte: Eccoci Facebook     

 

Na performance “Ordinário”, a artista transporta, num carro de mão, ossadas 

abandonadas de vítimas de homicídio não identificadas. É seu trabalho como perita 

criminal emergindo mais uma vez em sua expressão artística. Reale preocupa-se 

profundamente em alcançar também o público que não frequenta museus, e em não 

trabalhar de forma hermética. Desta forma, realizou várias exposições a céu aberto, 

como em Cannarregio22, em Veneza, Itália, e também em São Paulo. 

As obras de Reale inserem-na no cenário da arte atual como portadora de um 

discurso um político e reflexivo poderoso, aliado a um apuro estético primoroso. Sua 

preocupação com a forma e em envolver pelos sentidos o público, de forma incisiva, 

porém cogitada estética e poeticamente nos mínimos detalhes causa uma fricção na 

realidade, nas posturas cotidianas, intencionando gerar um sentimento de vinculação e 

de unicidade, algo como uma resistência à inércia coletiva, o sentimento de impotência 

que nos perpassa os dias.  

                                                           
22 Disponível em: 
<https://www.facebook.com/bernareale.eccoci/photos/a.670904096348573.1073741829.6682352399487
92/757930074312641/?type=3&theater> Acesso em: 28 jun 2018. 
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Ilustração 6: “Americano”. Registro fotográfico de performance, 2013. 

 

Fonte: https://nararoesler.art/usr/library/documents/main/69/bernareale-gnr-portfolio.pdf    

 

Na performance “Americano”, Reale vestida com roupa de atleta e levando nas 

mãos uma tocha olímpica, corre pelos corredores escuros e sombrios do Complexo 

Penitenciário de Americano, no município de Santa Izabel do Pará.  

 

“Cada vez mais pessoas estão sendo vítimas da violência e abatidas como 
animais. Esse foi um trabalho polêmico porque eu coloco a vulnerabilidade do 
humano. Somos um material descartável. Você sai de casa, não sabe de volta. O 
homem perdeu a sensibilidade em relação ao outro”, afirmou Reale, em 
reportagem do Diário do Pará (REALE, 2011). 

 

 

 Na performance “Sem Título”, a artista é carregada por vários quarteirões 

de Belém, nua, dependurada em uma vara pelos punhos e pés, por indivíduos 

caracterizados como açougueiros. As reações dos passantes foram, assim como em 

“Quando todos calam”, de passividade. A imagem alude a várias questões, não se 

fecha no feminino apenas, ou na atualidade simplesmente, no contexto de nosso país, 

ou mesmo na questão do humano. Vem como uma flecha, prenhe de significações às 

quais não se pode fugir, e que ‘põem em xeque’ nossas convicções mais 

sedimentadas. 
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Ilustração 7:“Sem título”. Registro fotográfico de performance, 2011.: 

 

Fonte: http://www.premiopipa.com/pag/berna-reale/ 

 

Como introduzir algumas das questões propostas por Berna Reale no universo 

infantil? No capítulo que segue pretende-se expor como as narrativas, mais 

especificamente a narrativa oral, aqui nomeada de contação de histórias, pode 

contribuir neste processo. 

 

 

3 DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA: DA CONTAÇÃO DE 
HISTÓRIAS ATÉ A ARTE VISUAL CONTEMPORÂNEA 

 

 

Segundo Girardello23 em Voz, presença e imaginação: a narração de histórias e 

as crianças pequenas, as narrativas fazem parte da vida da criança desde os primeiros 

                                                           
23 Gilka Girardello, gaúcha de Getúlio Vargas, é uma de nossas grandes referências catarinenses em 
contação de histórias, sendo também autora de livros e textos que têm como foco a narrativa oral para, e 
de crianças. É professora da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC – atuado na graduação, no 
curso de Pedagogia e no Programa de Pós-Graduação em Educação, na Linha Educação e 
Comunicação. Dedica-se à pesquisa dos temas: comunicação, cultura, infância, imaginação, narrativa e 
formação de professores para os anos iniciais do Ensino Fundamental. Giradello incentiva a narrativa 
oral, enfatizando sua importância como espaço de possibilidades expressivas e de interação lúdica, tanto 
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dias de suas vidas, nos acalantos, nas cantigas infantis. A autora reitera a importância 

da vivência das narrativas nas creches e pré-escolas, como pré-requisito para o 

desenvolvimento do raciocínio lógico das crianças, e de sua imaginação, os quais, de 

acordo com Vygotsky, caminham juntos, sendo o a imaginação um momento 

necessário e inseparável do pensamento realista” (VYGOTSKY,1992, p.128). Assim, na 

cognição imediata, a consciência aproxima-se da realidade e, na imaginação, a 

consciência tende a se afastar da realidade. Em Vygotsky vemos a importância da 

imaginação no desenvolvimento humano, afinal, esta faz com que consigamos ampliar 

nossa percepção acerca do mundo: Segundo Vygotsky (1982;1987), a criatividade é 

compreendida como “a capacidade do homem para transformar e criar o novo”. 

 
A imaginação adquire uma função muito importante no comportamento e 
desenvolvimento humanos. Ela transforma-se em meio de ampliação da 
experiência de um indivíduo porque, tendo por base a narração ou a descrição 
de outrem, ele pode imaginar o que não viu, o que não vivenciou diretamente 
em sua experiência pessoal. (VYGOTSKY, 2009, p. 25). 

 
Toda obra de imaginação origina-se da realidade. Vygotsky (2009) defendeu a 

ideia de que a capacidade de criação se baseia na experiência, assim, quanto maior a 

quantidade de experiências significativas a criança possuir, tanto maior serão suas 

possibilidades criativas, afinal, mais conexões entre os conhecimentos pré-existentes 

serão possibilitadas.  

 
A atividade criadora da imaginação se encontra em relação direta com a 
riqueza e a variedade da experiência acumulada pelo homem, porque esta 
experiência é o material com que a fantasia erige os seus edifícios. Quanto 
mais rica seja a experiência humana, tanto maior será o material de que dispõe 
essa imaginação [...] (VYGOTSKY, 2009, p. 17). 
 

O autor especifica que o distanciamento da realidade imediata, por exemplo, a 

partir de uma história, é necessário a um maior aprofundamento nesta realidade. “um 

afastamento do aspecto externo aparente da realidade dada imediatamente na 

percepção primária [possibilita] processos cada vez mais complexos, com a ajuda dos 

quais a cognição da realidade se complica e se enriquece.” (VYGOTSKY, 2009, p.129). 

Conforme a criança se apropria da realidade com maior profundidade, igualmente, esta 

                                                                                                                                                                                            
para quem conta quanto para quem ouve uma história. Disponível em: In: 
<http://literaturainfantiljuvenilsc.ufsc.br/autores/girardello-gilka> Acesso em: 28 jun. 2018.  
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vai se libertando de suas formas mais primitivas de conhecimento da realidade. 

Girardello (2011, p. 88) complementa: “Uma educação da infância que enfatize a 

imaginação pode contribuir para desmanchar o preconceito dualista que em nossa 

cultura ainda separa radicalmente a razão da emoção, a sensibilidade do intelecto. ” 

Girardello, em Imaginação: Arte e Ciência na Infância, refere-se à imaginação 

como “um espaço de liberdade e de decolagem em direção ao possível, quer realizável 

ou não” (GIRARDELLO, 2011, p. 75). A pesquisadora explica que, devido à 

sensibilidade da criança ao novo, a imaginação infantil move-se com todo o novo que 

ela vê no mundo, por todo lado. A criança tem necessidade da emoção imaginativa que 

experimenta por meio da brincadeira, o jogo, a história, a arte, a natureza. Necessita 

também da mediação do adulto, o ser que lhe ajuda o mundo, as histórias, a cultura em 

que está inserida. 

A infância é a grande fonte da nossa vitalidade imaginária. É bem verdade que 
a imaginação é uma faculdade que se desenvolve em um contínuo, ao longo de 
toda a nossa vida. Mas é também verdade que a imaginação na infância tem 
uma sensibilidade especial, que as crianças tendem a se entregar mais 
livremente à fantasia, e que da plenitude da experiência imaginária na infância 
depende em boa parte a saúde psicológica na idade adulta. O poder específico 
da imaginação da criança tem muitas razões: uma das mais singelas é o fato de 
a imaginação se nutrir de imagens novas, e para a criança o mundo está cheio 
de imagens novas. (GIRARDELLO, 2005, p. 3). 
 

De acordo com a autora, assim como os jogos e brincadeiras infantis, as 

histórias contadas estabelecem momentos de ludicidade, cumplicidade, em que se 

apresentam modos engenhosos de resolução de conflitos, desafios que se apresentam 

e que são superados. Girardello ressalta a importância da imagem particular e subjetiva 

criada pela criança, algo que as narrativas orais propiciam, sejam estas feitas a partir da 

leitura de livros ou conduzidas pela memória do narrador. “Escutar um contador de 

histórias envolve interpretação e a criação de novas imagens no olho da mente, a partir 

de velhas concepções e visualizações.”(GRAINGER, 1997, p.41)24. A partir do relato 

que se origina da memória e imaginação da pessoa que relata a história criamos 

personagens, cenários, de acordo com nossos referenciais, nossa bagagem imagética. 

                                                           
24 GRAINGER, Theresa: Traditional Storytelling in the primary classroom. Warwickshire, Scholastic, 1997, Citada por 

Girardello. 
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Vygotsky refere-se a esta capacidade, de imaginar a partir da experiência de outro, ou 

seja, criar imagens a partir da narrativa de outra pessoa: 

 
A imaginação adquire uma função muito importante no comportamento e 
desenvolvimento humanos. Ela transforma-se em meio de ampliação da 
experiência de um indivíduo porque, tendo por base a narração ou a descrição 
de outrem, ele pode imaginar o que não viu, o que não vivenciou diretamente 
em sua experiência pessoal. (VYGOTSKY, 2009, p. 25). 

 

O autor descreveu dois tipos de impulsos na conduta humana. O impulso 

reprodutor, ligado às memórias, permite às pessoas reproduzir normas, condutas e 

reviver impressões de experiências anteriores. O impulso criador, que capacita o ser 

humano a criar algo novo a partir de combinação e reelaboração de suas experiências 

pregressas. De acordo com Vygostky, a diferença fundamental da atividade criadora, 

com relação à reprodutora, é que, ao contrário da atividade reprodutora, a atividade 

criadora se projeta no passado ou futuro (que não se encontra no rol de experiências já 

vividas), valendo-se da imaginação ou fantasia.  Fantasia e imaginação são 

imprescindíveis, pois é a capacidade de imaginar que alicerça a atividade criadora e 

permite a criação artística, científica e técnica, além de possibilitar à pessoa escrever 

textos, solucionar problemas e elaborar planejamentos. 

 
Se a atividade do homem se restringe à mera reprodução do velho, ele seria um 
ser voltado somente para o passado, adaptando-se ao futuro apenas na medida 
em que este reproduzisse aquele. É exatamente a atividade criadora que faz do 
homem um ser que se volta para o futuro, erigindo-o e modificando o seu 
presente (VYGOTSKY, 2009, p. 14). 

  

Girardello reitera o acerto da escolha do formato das narrativas como forma de 

responder questões às crianças, por representar a busca de uma linguagem mais 

próxima, compreensível às crianças e capaz de suscitar e enriquecer sua imaginação: 

 

Desafio está em que, como sabem muitos professores, só quando precisamos 
explicar singelamente algum processo ou fenômeno para as crianças é que 
percebemos o quão pouco conhecemos sobre ele. Entre os caminhos que 
podem nos ajudar, enquanto educadores diante de desafios como estes, estão 
a pesquisa — que pode ser feita em conjunto com as crianças — e a busca 
experimental de linguagens adequadas ao interesse e à compreensão das 
crianças, para falar-lhes sobre as coisas do mundo de modo a seguir cativando 
sua imaginação e mobilizando sua curiosidade. [...] Na busca de linguagens 
enriquecedoras nesse sentido, já mencionamos a forma narrativa. 
(GIRARDELLO, 2005, p. 89) 
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Segundo Saviani (2005): 

“O trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada 
indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo 
conjunto dos homens. Assim, o objeto da educação diz respeito, de um lado, à 
identificação do conjunto dos elementos culturais que precisam ser assimilados 
pelos indivíduos da espécie humana para que se tornem mais humanos e, 
concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas para atingir este 
objetivo. ” 

  

 Assim, tornar os indivíduos mais humanos através do conhecimento, de maneira 

intencional e planejada é objetivo da educação, através da análise e seleção dos 

conteúdos a serem enfocados, bem como da metodologia mais efetiva para transmití-

los. 

De acordo com Saviani, as escolas têm por função primeira “ordenar e 

sistematizar as relações homem-meio para criar as condições ótimas de 

desenvolvimento das novas gerações [...]. Portanto, o sentido da educação, a sua 

finalidade, é o próprio homem, quer dizer, a sua promoção” (SAVIANI, 1996, p.47).  

 
“Promover o ser humano é torná-lo capaz de inteirar-se do mundo que o cerca, 
compreender sua realidade nas suas diversas dimensões para ser capacitado a 
intervir nela, transformando-a a fim de ampliar a comunicação, colaboração e a 
liberdade entre as pessoas. ” (SAVIANI, 1996, p.48). 

 
 Através da ampliação do domínio sobre o conhecimento científico produzido 

historicamente pelas gerações anteriores, a reflexão crítica sobre os fatos e as 

circunstâncias nos quais se desenrolaram, amplia-se a consciência do indivíduo sobre 

suas possibilidades de intervenção da realidade em que está inserido, pois amplia-se 

igualmente sua compreensão sobre sua existência e seu papel no mundo. 

 
O homem é um ser situado. Possui, no entanto, a capacidade de intervir na 
situação para aceitar, rejeitar ou transformar (liberdade). Contudo, sua 
capacidade de intervir na situação está na dependência do grau de consciência 
que possui da situação. O trinômio situação-liberdade consciência caracteriza, 
pois, a existência humana. Compreender sua existência é, então, compreender 
o homem atuando dialeticamente no mundo num processo de transformação. 
Com efeito, na medida em que tomamos consciência das necessidades que 
precisam ser atendidas, vem-nos a exigência da ação. (SAVIANI, 1996, p. 64) 

 

Para que possa emergir, nas pessoas, a necessidade de modificar a realidade 

em que vivem, estas precisam adquirir uma percepção ampliada acerca das suas 
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condições de vida, trabalho, o que lhes cabe por direito, para terem termos de 

comparação com aquilo que de fato recebem. Para que um indivíduo deseje mudar a 

realidade é necessário conhecer a história, saber como se sucederam os fatos que 

antecederam o cenário em que se encontra, inteirar-se sobre outras possibilidades de 

organização social, política, outras culturas. Este contato com o conhecimento, o 

pensamento divergente a discussão deve lhe ser facultado na época escolar, para que 

possa exercitar e cabe a nós, educadores, contribuirmos no desenvolvimento da 

criticidade dos futuros cidadãos.  

Entre os pesquisadores brasileiros que se dedicam ao estudo da Pedagogia 

Histórico-Crítica aplicada à educação infantil está Alessandra Arce. Arce é pedagoga, 

doutora em Educação Escolar e tem pós-doutorado em Filosofia e História da 

Educação. Atualmente, é professora associada na Universidade Federal de São Carlos 

- UFSCAR, onde lidera um grupo de pesquisas em História da Educação e Educação 

Infantil. Possui experiência no magistério e tem se dedicado a investigar e a propor 

práticas pedagógicas para a educação de crianças menores de seis anos, tendo como 

base a Pedagogia Histórico-Crítica.   

Arce defende a educação escolar “também para crianças pequenas, um direito 

inalienável e uma condição indispensável para a humanização” (ARCE; MARTINS, 

2013, p. 7); considerando que a educação infantil seja parte da educação escolar, e, 

portanto, igualmente responsável pela transmissão dos conhecimentos historicamente 

sistematizados, assim como consta nos preceitos da Pedagogia Histórico-Crítica e da 

Psicologia Sócio-Histórica. Salienta que, na época atual, corremos o risco de ver a 

educação, no caso em estudo a pré-escolar, subjugada por modelos pedagógicos 

antiescolares, que desqualificam os saberes clássicos passíveis de serem assimilados 

por esta faixa etária, trazendo, também, maior demérito ao trabalho docente.  

E, mais que isto, Arce aponta a falácia das argumentações que pretextam 

justificar a proposta de formação dos profissionais da educação infantil baseada nos 

princípios neoliberais para a educação, utilizando como argumento a dicotomia entre 

teoria e prática existente na formação de professores. A autora analisava o “Referencial 

Pedagógico-Curricular para a Formação de Professores da Educação Infantil e Séries 

Inicias do Ensino Fundamental – versão preliminar” (MEC, 1997), em texto no qual 
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avalia a formação de professores na atualidade,25 que está se resumindo e resultando 

ao que a autora denomina educação fast-food. Educação baseada no aprender a 

aprender, que, a partir desta proposição, prevê uma formação aligeirada dos 

profissionais da educação:  

 
Professores estes que não necessitam de longos programas inicias de 
formação. Aprender fazendo, em serviço, é suficiente para sua formação, sendo 
que, para tanto, a educação à distância por meio de rádio ou TV é fundamental 
e eficaz. Manipular manuais e livros e dominar algumas habilidades técnicas, 
além de ser capaz de refletir sobre a sua a ação, são suficientes, pois este 
profissional, como os demais, também deve ser flexível e, se possível, ater-se a 
outras ocupações no mercado de trabalho, não reduzindo-se somente a ser 
professor. (ARCE, 2001, p.22). 

 

Retira-se do professor o conhecimento, quebra-se a dicotomia entre teoria e 

prática, pois a teoria passa a se reduzir a informações que possam ser utilizadas no 

momento necessário, como mercadorias expostas. O professor passaria, em tese, a 

basear sua prática nos livros didáticos e na observação de sua prática. Como membro 

da sociedade neoliberal, deve tornar-se uma peça de fácil encaixe em diferentes locais 

de trabalhos, pois vínculos não algo a ser cultivado. 

Arce considera que o processo educativo está intimamente ligado ao 

planejamento do professor, à qualidade e quantidade de atividades planejadas e 

iniciadas por este. Partindo desta premissa, e compreendendo o processo educativo 

dentro da perspectiva de um trabalho pedagógico de qualidade, direito de toda criança, 

destinado a propiciar seu desenvolvimento dentro de um ambiente educacional 

excelente, onde a criança possa escolher o que deseja fazer.  

E, ainda este processo terá maior qualidade sendo o professor uma pessoa que motive 

e envolva o aluno nos exercícios que se dão em sala de aula, e ainda, na atitude 

positiva que o docente tem para com seus discentes e com o conhecimento que está 

sendo construído. Segundo Siraj-Blatchfor e Sylvia Kathy (2004 p. 720), citadas por 

Arce, a interação adulto-criança é fundamental e deve ser cuidadosamente planejada a 

                                                           
25 ARCE, Alessandra – “Compre o kit neoliberal para a educação infantil e ganhe grátis Os dez passos 
para se tornar um professor reflexivo”, Educação & Sociedade, ano XXII, nº 74, Abril / 2001 
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fim de oportunizar o pensamento compartilhado sustentado (sustained shared thinking), 

definido pelas autoras como uma interação entre dois ou mais indivíduos que trabalham 

juntos, intelectualmente, para resolver um problema, definir um conceito, avaliar 

atividades, ou criar narrativas. (ARCE, 2013. p. 29). 

Arce pontua a necessidade de que o professor conheça a criança – tanto do 

ponto de vista do estágio de desenvolvimento de sua faixa etária, como aquela criança 

ou grupo específico de crianças, a realidade socioeconômica em que estão inseridas, 

os conceitos que estas carregam. Desta forma, a partir da socialização dos conceitos 

prévios trazidos pela criança, poderá estabelecer pontes entre aquilo que ela já sabe e 

aquilo que ela desconhece. (ARCE, 2013 p. 34-35). Extremamente importante é, 

portanto, que o professor domine o conhecimento científico e o conhecimento sobre a 

formação infantil. A pesquisadora, a partir de Fleer (2010), conceitua que o professor 

deve procurar entrelaçar nas atividades os conceitos do cotidiano com os conceitos 

científicos, num trabalho dirigido de forma intencional. Buscar, a partir do conhecimento 

dos conceitos trazidos pelo educando, quais conceitos pedagógicos propiciam maior 

engajamento da criança, quais entrelaçam-se de forma mais favorável a fim de que ela 

alcance os conceitos científicos desejados (ARCE, 2013 p.102). A autora descreve o 

pensamento compartilhado sustentado, um dos objetivos da interação adulto-criança 

segundo Blatchfor e Kathy (2004), como “interação entre dois ou mais indivíduos 

trabalhando de modo intelectual para resolver um problema, definir um conceito, avaliar 

atividades, ou estender narrativas” (ARCE, 2013 p.29). O professor como um propositor 

de desafios à criança, impelindo-a a prosseguir. Metodologicamente, o professor leva a 

criança a gerar representações mentais do que irá fazer, registrando seu pensamento, 

seja oralmente ou na forma de registro através de escrita, desenho, maquete. Trabalha-

se, portanto, a construção do pensamento teórico, indo-se da concreticidade à 

abstração, e de novo à representação concreta (ARCE, 2013 p.104). 

Se pensarmos o ato educativo como um processo mediado e articulado a fim de 

que torne não simples acúmulo de informações desconectadas, mas uma visão de 

mundo que de humanize efetivamente a criança e a insira como ser crítico e atuante no 

mundo, o entrelaçamento entre contação de histórias e artes visuais contemporâneas 

se configura como caminho metodológico plausível de sustentação teórico-prática.  
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3.1 CONTEXTO DE APLICAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

A proposta pedagógica “NARRATIVAS E ENSINO DE ARTES VISUAIS” foi 

desenvolvida com uma turma de 2º ano do Ensino Fundamental 1 da EEB Ildefonso 

Linhares, no decurso de um mês (setembro de 2017). O estudo foi desenvolvido por 

meio de pesquisa qualitativa de abordagem descritiva. A pesquisa qualitativa foi 

elencada por prever uma maior aproximação entre pesquisador e objeto de 

investigação. A abordagem descritiva foi escolhida por permitir uma compreensão mais 

detalhada dos fenômenos observados, além de favorecer o reconhecimento deste 

fenômeno dentro de seu momento histórico. Como o estudo descritivo consegue 

detalhar com maior exatidão os fatos e fenômenos de uma determinada realidade, 

grande parte das pesquisas desenvolvidas nas escolas é de natureza descritiva. A 

coleta de dados, por sua vez, deu-se por meio da técnica dos grupos focais, definido 

por Morgan (1997, p.151 apud GODIN, 2003) como “uma técnica de pesquisa de coleta 

de dados por meio das interações grupais ao se discutir um tópico especial sugerido 

pelo pesquisador”. Pretendia-se, ao se utilizar a técnica dos grupos focais, obter 

espontaneidade nas declarações, reflexões e autorreflexões. 

A escolha da turma, o segundo ano vespertino, decorreu da qualidade das 

interações havidas com a mesma, quando fui apresentada ao primeiro, e ao segundo 

anos. Mostraram-se extremamente vivos e participativos. Tinha objetivado trabalhar 

com alunos até o segundo ano, pela maior proximidade e familiaridade com as 

contações de histórias. Após este primeiro contato, reservei uma tarde para observar as 

crianças, me posicionando nos fundos da classe. Aula da professora regente, Fátima. 

Eram dezenove alunos, com maior número de meninos que de meninas. Pareceram-

me, no entanto, uma turma atenta, sem grandes questões quanto à interação entre 

eles. Muitos já escrevendo com letra cursiva, alguns não sabiam ainda escrever, eram 

apenas copistas.  
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É necessário expor que a prática pedagógica acabou sendo realizada de forma 

mais condensada, ou estrita, pois o cenário de greve descrito no Capítulo I, 

Intervenções e Atravessamentos à Prática Docente, teve como resultado eu dispor de 

apenas um mês para fazê-la, no mês de setembro, o que representou 7 períodos de 2 

aulas, além do momento de observação. Reconheço que este fator pode ter 

influenciado na avaliação do processo, assim como pode ter determinado tanto a 

qualidade das atividades e do produto final. Porém, o produto mais importante surgido 

das tardes junto às crianças não se restringe à produção de seus desenhos, pinturas, 

as frases ditas ou registros em fotos. Foi um convívio rico e fervilhante de ideias, insigts 

e criações. Algo com que aquelas crianças não tinham contato, ao que pareceu, nas 

aulas de artes, até então. Algo que nem sempre nós professores nos concedemos 

experenciar em nossos planejamentos porque representa risco, por trazer a 

insegurança do novo. 

Na aula subsequente, segundo contato, apresentei-me – naturalmente o grupo 

estava bastante curioso com relação à minha presença na sala, na aula anterior, e à 

palavra “pesquisa”, citada pela professora deles.  Expliquei à turma o que me levava à 

escola, o que era uma pesquisa, porque os tinha escolhido, e de que maneira iríamos 

trabalhar. Neste mesmo dia, em seguida, lemos e respondemos juntos um questionário 

de desenhos [ANEXO 4]. A intenção era de conhecer melhor suas facilidades e 

dificuldades, a fim de, caso necessário, adaptar a proposta. Pretendia, por outro lado, 

conhecer um pouco melhor as crianças e suas realidades, afinal, dado o curto tempo de 

que dispúnhamos, este procedimento talvez possibilitasse e contribuísse na 

reorganização dos passos que viriam a seguir. Termos de aceite de participação na 

pesquisa, e com relação ao uso de imagem haviam sido enviados previamente aos 

responsáveis pelos alunos, e me foram entregues preenchidos nesta data.  

Foi interessante perceber nesta etapa o interesse que a questão “pesquisa” 

suscitou naquelas crianças, quase todas na faixa dos 7 anos, e o quanto se sentiram 

parte que poderia ser útil para outras pessoas. Vimos conjuntamente as questões e 

socializamos as respostas, e pareceram-me um grupo com um bom entrosamento, à 

vontade para se colocarem uns perante os outros e diante de mim, praticamente uma 

pessoa estranha, até então. Nesta tarde, na qual trocamos impressões acerca da 
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pesquisa, de certo modo coloquei-os como co-pesquisadores, afinal iríamos seguir 

juntos descobrindo e relacionando aspectos das narrativas imagéticas de Reale, em 

relação com a narrativa oralizada da adaptação de “O menino do dedo verde”. Esta 

etapa correspondeu à prática social da proposta pedagógica, pois, a partir das 

inferências das crianças, surgiram questões que iriam conduzir a narrativa, ou as 

narrativas que se seguiriam. Funcionou, também, como fase de problematização, posto 

que nesta etapa levantei junto ao grupo algumas ideias sobre a condução da prática 

que se seguiria a partir dali. 

Estavam presentes nesta aula a totalidade das dezenove crianças que 

compunham a turma, na qual predominam meninos, na proporção de 7:19. No entanto, 

ao contrário do que se poderia supor, pareceram-me integrados e sem grandes 

questões de protagonismo. A palavra de cada um era ouvida com respeito - e talvez a 

permanência em sala da professora regente tenha ajudado um pouco. A professora 

Fátima Coelho Losso, regente da turma, esteve conosco todos os dias da prática, e sua 

presença, por vezes sua ajuda, inclusive no empréstimo de materiais, como tintas e 

pincéis, foi bastante positiva. E, à medida em que foi trabalhada a escrita, e isto se 

insurgiu como fator de dificuldade para alguns discentes, foi mesmo preponderante. 

Tratava-se de uma turma heterogênea, como é normal acontecer em escolas públicas. 

As diferenças entre eles eram de natureza socioeconômica, traduzidas em maior ou 

menor facilidade na apreensão de conteúdos, atitudes, desenvoltura em aula.  

Os dados levantados a partir da interação com as crianças estão dispostos a 

seguir, ressalvado o fato de serem oriundos de uma pesquisa informal submetida à 

contaminação do desenho de uns pelo desenho de outros e da imaginação infantil. 

Minhas intenções, com a aplicação do gráfico, eram, além de conhecer um pouco 

melhor a realidade dos discentes, saber também o grau de compreensão que tinham 

para responder com desenhos a perguntas simples. E, claro, conhecer a intimidade de 

cada um com a técnica do desenho, além de dar-lhes a conhecer um procedimento de 

pesquisa. Ainda, foram uma maneira de otimizar o tempo para obter os dados de que 

precisava.
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3.1.1 Gráficos construídos a partir de dados fornecidos pelos alunos por meio de 

intervenção oral e desenhos  

 

Gráfico 1: Gênero 
Coluna1

Meninas Meninos
 

                                                      Fonte: dados da pesquisa 

 

Quanto ao gênero, os alunos podem ser divididos entre 7 meninas e 12 meninos. 

Inqueridos sobre a família com quem vivem, as crianças assim se manifestaram: 

Pai e mãe: 12 (7 meninas e 5 meninos); Pai ou mãe - 4 (todos meninos); Avó (avô) e 

um dos pais, ou tios - 3 (meninos). 

  

Gráfico 2: Família 
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Fonte: dados da pesquisa 

 

Sobre o tipo construção em me moram, as crianças assim se manifestaram: 

Casa-  13 (4 meninas e 9 meninos); Apartamento - 3 (2 meninas e 1 menino); Outros - 2 

(1 menina e 1 menino). 
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Gráfico 3: Moradia 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em relação ao deslocamento de casa para a escola (como vem para a escola): 

Caminhando - 4 (3 meninas e 1 menino); De ônibus ou topik - 3 (2 meninas e 1 

menino); De carro - 11 (3 meninas e 8 meninos); De bicicleta - 1 menino. 

 

Gráfico 4: Mobilidade 
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Fonte: dados da pesquisa 
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Houve até quem declarasse vir à escola num veículo digno de um herói: 

 

Ilustração 8: Desenho de aluno 

 
Fonte: acervo pessoal 

 

Torno a ressalvar que os gráficos resultam de respostas espontâneas e sujeitas 

ao contágio, se é que poderíamos usar o termo, afinal trata-se de uma contaminação 

interessante, a que ocorre em instâncias como esta – de uns pelos outros. E trata-se de 

crianças de sete anos, com seu misto de sinceridade e fantasia. Todavia, forneceram-

me algumas informações, que revelam dados sobre a turma e a clientela desta escola. 

Um dado que julgo interessante, por exemplo, foi a totalidade das meninas conviver 

com ambos os pais, em casa, o que não acontece com todos os meninos. Quanto ao 

tipo de construção, há a questão cultural na ilha de Florianópolis, de se nomear 

apartamento a quitinetes ou outras construções que dividem um mesmo quintal, 

procurei não direcionar muito esta questão e deixá-los definirem por si. O fato de a 

maioria das crianças vir de carro, van escolar ou ônibus, sendo todos pequenos, não é 
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necessariamente relevante. Há, nas séries iniciais, um cuidado maior dos pais que têm 

a possibilidade de conduzir os filhos à escola, no Ensino Fundamental 1.  

A escola Ildefonso Linhares recebe alunos do bairro Carianos, onde se situa, e 

também de bairros adjacentes, como Tapera, Costeira do Pirajubaé e Saco dos Limões. 

São crianças e adolescentes de diferentes situações socioeconômicas, alguns são 

filhos de comerciantes do bairro, ou de militares, outros vêm de comunidades 

extremamente carentes, como a Vila Panaia, que fica bem próxima à escola. Na turma 

onde conduzi as oficinas observei esta diversidade de situações, que infelizmente se 

traduzia também em dificuldades de aprendizagem. Poderia, naturalmente, ser 

coincidência. Porém, este déficit pode estar ligado à carência de alimentos, condições 

pouco favoráveis a um bom repouso e pouca estimulação intelectual vinda de casa. 

Diferenças que não são fáceis de serem sanadas a curto prazo, e nem a escola tem a 

capacidade ou o poder de realizá-lo, pois que resultam de toda uma série de situações 

externas e que fazem parte do modo de organização da nossa sociedade.  

O que não transpareceu nos dados objetivos, aflorou no cotidiano. Por exemplo, 

era uma turma com predomínio de meninos, no entanto bastante calma, e com várias 

lideranças femininas. De toda forma, foi preponderante acompanhar e conduzir o 

processo de feitura do questionário, as informações surgiram oralmente que por escrito 

ou mesmo nos desenhos, tendo sido, no entanto, suscitadas por esta atividade. Pude, 

também, verificar naquela tarde as crianças que tinham maior ou menor facilidade na 

escrita, as que resolviam a comunicação oralmente ou as que faziam isto de forma mais 

eficiente através de desenhos. Em conversa posterior com a professora Fátima Coelho 

Losso (professora regente da turma) sobre algumas crianças especialmente 

desenvoltas no desenho, observei que, ao menos naquela turma, a mesma 

desenvoltura não era observada em outras áreas cognitivas.  
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3.2  ‘’SINGING IN THE RAIN’’ EM INTERFAECE COM ‘’O MENINO DO DEDO VERDE’’ 

 

No encontro subsequente à coleta de dados apresentei aos alunos algumas 

imagens das performances de Reale, e também vídeos, utilizando um data-show móvel. 

Expliquei-lhes de modo sucinto o que é performance, fotografia artística, quem é a 

artista Berna Reale e do que se constitui a sua obra, em que época a artista trabalha e 

a partir de quais conteúdos, ou temas, de modo geral. Trouxe, igualmente, alguns 

vídeos, da artista e outros, que notoriamente fizeram parte do processo de criação de 

Reale, como “Singing in the Rain” de Gene Kelly, que foi reconhecido por uns, causou 

encantamento a uns e estranhamento a outros. Um menino exclamou: “ Já vi este vídeo 

no youtube com meu pai”. Isto pode denotar a influência familiar, hábitos e costumes 

diferenciados, (e o quanto, notadamente, as oportunidades não são as mesmas, já que 

este é conteúdo pertinente à parcela favorecida da população).   

As obras inicialmente apresentadas às crianças foram Os Jardins Pensus da 

America (2012), Palomo (2012), Singing in the Rain (2014) e Imunidade (2014). A 

escolha destas obras deu-se devido à gama de ligações possíveis de serem feitas entre 

a nossa realidade imediata, e as correlações factíveis com de ocorrerem junto à 

narrativa de “O menino do Dedo Verde”. 
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Ilustração 9: Singing in the Rain, 2014, registro fotográfico de performance. 

 

Fonte: https://nararoesler.art/usr/library/documents/main/69/bernareale-gnr-portfolio.pdf   

 Ilustração 10:Imunidade, 2014, registro fotográfico de performance. 

 
Fonte: https://nararoesler.art/usr/library/documents/main/69/bernareale-gnr-portfolio.pdf    



68 

 

Procedemos, então, a uma apreciação crítica das obras de Reale a partir das 

imagens e vídeos, sobre os quais comentamos, buscando relações das imagens 

ficcionalizadas dessa artista com aspectos do bairro, da cidade e das nossas vidas. Foi 

claro para eles, por exemplo, a relação entre imagens que descreviam locais pobres, 

tais como o depósito de lixo em “Singing in the Rain” (2014), o canal com ratos em 

“Imunidade” (2014), os quais eram reconhecidos de imediato pelos discentes, pois é 

uma realidade que está espalhada por muitos bairros de Florianópolis, notadamente do 

sul da ilha.  

Igualmente detectavam as figuras de autoridade, riqueza ou pompa, 

associando-as a figuras públicas ou pessoas de suas relações. Esgotada a exploração 

das imagens, cada um fez a releitura de uma obra de Berna Reale. Nesta tarde, e em 

parte da tarde posterior, deu-se o que é denominado, na Pedagogia Histórico-Crítica, 

de instrumentalização, momento em que se traz o conteúdo a ser transformado, de 

nutrição do grupo. Cada criança recebeu um pequeno caderno, que seria utilizado nas 

oficinas, no qual poderiam anotar descobertas do grupo, desenhar, fazer croquis dos 

personagens, cenários que seriam desenvolvidos a partir das temáticas que 

elencaríamos. Neste momento conversamos muito sobre o processo de criação e 

execução das obras de Berna Reale: o que a artista nos diz e como nos diz. 

A partir de então, busquei ações que favorecessem o processo de catarse, 

elaboração do conhecimento do qual estávamos nos apropriando, na forma de 

expressão elaborada. Trabalhamos a partir das categorias: personagem, ou figura, 

cenário, ou fundo, e temáticas. As temáticas, em realidade, referiam-se aos principais 

temas percebidos pelas crianças nas obras de Berna Reale e que seriam, 

posteriormente, tratados em cada um dos cenários. Esta divisão foi feita a partir 

concepção de montagem da atividade prática, que se deu em três etapas, 

correspondendo a cada uma destas categorias, as quais remetem às artes cênicas por 

uma escolha quase semântica, por assim dizer. Um pouco por nos basearmos em 

obras que, embora pertencentes às artes visuais, emergem da performance, arte 

híbrida entre as artes visuais e as cênicas, entre outras interações. Foi necessário 

elencar apenas 4 cenários, ou temas, que seriam executados na técnica de pintura com 

guache sobre papel kraft, o tradicional “papel pardo” que se encontra em rolos nas 
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escolas. A escolha dos temas, que comporiam os cenários, e a consequente divisão 

dos grupos, que se deu a partir da escolha pelo tema preferido, deu margem às 

questões de praxe em trabalhos em grupo, com o ressalto de que se buscou não 

interferir na opção de cada um, porém deixar claro o limite numérico para cada grupo, 

afim de partirmos, ao menos, de uma isonomia matemática.  

As narrativas da história adaptada do livro “O menino do dedo verde”, de autoria 

de Maurice Druon, encadearam-se à perspectiva de Reale quanto ao modo do ser 

humano comportar-se perante a natureza e perante outros seres humanos. Procuramos 

ressaltar, a partir da história, a maneira crítica (embora fantasiosa, e resolvida de forma 

mágica) como o menino Tistu encarava a guerra, as desigualdades sociais e 

econômicas, dentro do seu microcosmo, a cidade de Mirapólvora, e a fábrica de 

canhões pertencente a seu pai. A história funcionou como uma midia, um outro meio de 

trazer a codificação de uma obra contemporânea.  Pareceu-me, pelo acompanhamento 

e revisão do processo decorrido, bastante positiva a resposta das crianças às obras de 

Reale. Estas despertaram a curiosidade delas por serem, a um só tempo, tão familiares 

e dotadas de signos fortes e serem facilmente relacionáveis a figuras do cotidiano, mas 

também carregarem tanta estranheza. Ao mesmo tempo, buscamos desmistificar e 

relativizar figuras que representam autoridade, às quais ensina-se a obedecer e 

respeitar, sem crítica a possíveis aspectos que possam ter, percebendo ser possível, 

sim, vê-los por outro viés.  

Narrativa e trabalho prático caminharam em paralelo, sendo reservados um 

primeiro momento da aula para reavaliar as atividades e ouvir um trecho da história (um 

ouvir bastante participativo, como é interessante ser). A criação dos personagens se 

deu a princípio individualmente por croquis, desenhos e colagens: fotomontagens.  A 

intenção era de posteriormente recortá-los e colá-los sobre o cenário. O conceito de 

fotomontagem pareceu ter ficado um pouco obscuro para as crianças, é possível que 

pela precariedade de tempo para detalhar, exemplificar. Consequentemente, houve, da 

parte da maioria deles, um certo desinteresse em perseverar nesta experimentação. 

Grande parte dos personagens inseridos nos cenários foi desenhado, ou uma figura 

inteira de revista, recortada. Foram feitos estudos individuais, prévios, para os cenários, 

no entanto houve bastante diferenças entre aquilo que se idealizou, e o realizado. 
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Afinal, a pintura se deu em grupos, e os interesses precisaram ser contrapostos e haver 

uma busca de conciliação.  

A fase final da elaboração do trabalho prático consistiu da junção de 

personagens aos cenários, e adição de elementos para integrar a composição – por 

colagem. Percebemos algumas discrepâncias nas proporções de figuras com relação 

aos cenários, foram feitos reajustes. As composições foram finalizadas, os resultados 

obtidos obedeceram, a alguns fatores. Por exemplo, a dinâmica dos grupos, o 

entrosamento entre os membros, que permitiu maior ou menor organização, um 

andamento sem percalços. Tivemos questões com a tinta, que foi insuficiente, 

sobretudo a cor azul. Foi necessário improvisar, com outro tipo de tinta de que pudemos 

dispor no momento, o que causou diferenças no brilho e nos tons de azul. Ainda assim, 

na avaliação feita com eles, a pintura foi o ponto alto da atividade. Como também o 

desenvolvimento da história, alinhado às imagens de Reale.  

Finalizamos a contação no capítulo 12 do livro, quando o nome da cidade deixa 

de ser Mirapólvora e passa a ser Miraflores, quando a população da cidade e o próprio 

dono da fábrica de canhões, o pai de Tistu (o menino do dedo verde), rendem-se às 

plantas que vicejam por toda parte, e chegam à conclusão de que poderia ser melhor 

produzir flores e transformar a cidade num ponto turístico. Para esta cena utilizamos a 

obra “Os Jardins Pensus da America” (2012), de Reale, na qual uma mulher com um 

vestido feito de tecido camuflado rega flores de metal, enegrecidas – uma clara alusão 

à impassibilidade da indústria da guerra à vida.  A respeito deste trabalho, a artista 

especificou, em seu site oficial: 

 

“O título do trabalho faz menção tanto aos Jardins Suspensos da Babilônia, uma 
das sete maravilhas do mundo antigo, e aos Jardins da Rainha do livro Alice no 
País das Maravilhas, obra-prima de Lewis Carroll. Mas por trás da aparente 
singeleza da moça que rega flores negras, a estampa militar de sua roupa 
denuncia o subtexto cruel: a tortura e a humilhação sofridas pelos prisioneiros da 
prisão na base norte-americana de Guantánamo, que incluiu guardas urinando 
sobre eles. Dessa forma, o regador molha flores negras, que simbolizam tanto a 
veste islâmica quanto os cadáveres sobre os quais os EUA urinam com seu 
exército e sua indústria de armamentos, que é a indústria da morte. ” (REALE, 
2012 Os jardins pensus da américa 2012, p. 36 -37) 
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Ilustração 11: Jardins Pensus da America, 2012, registro fotográfico de performance 

 

Fonte: http://www.premiopipa.com/pag/berna-reale/ 

 

 

 
3.3 ENTRELAÇAMENTOS ENTRE A NARRATIVA E AS OBRAS DE BERNA REALE   

 

Nas oficinas, normalmente iniciávamos as atividades pela contação de um trecho 

do livro “O menino do dedo verde” Reproduções das obras de Reale, impressas em 

tamanho A4 eram fixadas na parede todas as tardes de oficina, para que, quando 

surgisse, na narrativa da história, algum “gancho”, uma cena que aludisse a alguma das 

situações retratadas pela artista paraense nas obras, pudéssemos abordá-las. O relato 

a seguir irá descrever de modo sucinto a trama do livro, conforme foi conduzida, e 

algumas anotações sobre reações da turma, ou inferências minhas sobre a mesma, ou 

sobre o processo. Estas anotações estarão no corpo do relato, porém em itálico. 

“O menino do dedo verde”, é uma obra de ficção de 1957, escrita pelo historiador 

francês Maurice Druon. Tistu é o personagem central, uma criança de 

aproximadamente sete anos, que era a mesma idade da maioria dos alunos daquela 
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turma de 2º ano.  Na história, Tistu era um menino esquisito, com um nome esquisito. 

Sua maior esquisitice era o fato de recusar-se a aceitar ideias pré-fabricadas pelas 

pessoas grandes, fazendo-lhes inúmeras perguntas que os deixavam desconcertados. 

Na concepção de Tistu, os adultos simplesmente não sabem, por mais que pretendam, 

de onde viemos, por que estamos aqui e o que devemos fazer nesse mundo - e estas 

para ele eram questões demasiado importantes para serem ignoradas. 

Tistu era bonito e seu mundo era muito rico. Toda a descrição de beleza em 

Tistu é baseada em padrões eurocêntricos: loiro, pele clara. Não é esta a realidade da 

escola pública, e não era o que via a meu redor. Como algumas vezes fazia a leitura do 

livro, outras a contação, nem sempre fui fiel à narrativa, até porque não daria tempo de 

ler o livro em sua totalidade. Nem sempre lhes mostrava as ilustrações, ou, antes de 

mostrar, trocávamos inferências sobre como seriam fisicamente os personagens, que 

paralelos haveriam entre os locais descritos e a nossa realidade. Dona Mamãe e Sr. 

Papai eram donos da fábrica de canhões em torno da qual girava toda a economia da 

cidade, que se chamava Mirapólvora. Ele crescia na Casa-Que-Brilha, cercado de todos 

os cuidados, porque seria o herdeiro de seu pai na direção da fábrica. Desta forma, 

mesmo quando estava sem apetite, era obrigado a engolir toda a sopa; precisava 

crescer forte para futuramente ocupar o lugar do seu pai. As crianças da turma, ao ouvir 

esta narrativa ficaram encantadas com a descrição dos detalhes da casa, jardins e de 

todos as comodidades que cercavam o menino, mas não deixaram de notar o quanto 

ele estava só e de certa maneira ignorado em suas solicitações mais legítimas, como a 

atenção real dos pais.  

A imagem do pai conectou-se à de Reale em Singing in the Rain (2014), 

dançando impassível em meio a uma paisagem de lixo: foi a primeira a que as crianças 

aludiram quando lhes perguntei.  
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Ilustração 12: Singing in the Rain (2014), registro de performance 

 
Fonte: https://nararoesler.art/usr/library/documents/main/69/bernareale-gnr-portfolio.pdf 

 
 

Tistu foi mandado à escola, onde não se adaptou. Nada ali despertava a sua 

atenção, as repetições de sentenças, a atitude do professor para com a turma, as 

extensas cópias. Vários olhares entre a surpresa e o interesse nesta passagem. Tistu 

de fato não era como todo o mundo. Por mais que se esforçasse para prestar atenção 

no professor, não resistia ao sono, que vinha implacável logo que começava o lento 

desfile das letras pelo quadro-negro. A escola que exclui o diferente, excluiu também o 

nosso personagem Tistu.   

Preocupado, Sr. Papai, que era homem prático, de rápidas decisões, resolveu: – 

Vamos experimentar um novo sistema de educação, já que ele não é como todo o 

mundo! Aprenderá as coisas que deve saber olhando-as com os próprios olhos. A vida, 

afinal, é a melhor escola.  

Então começaram as explicações de como funcionam as coisas na cidade, nos 

campos, na fábrica. Sr. Papai elencou algumas pessoas que considerou capacitadas 

para ensinar a Tistu, a partir daquilo que julgou adequado a um futuro dono de fábrica 

de canhões. Afinal, o menino precisava adequar-se, progredir, ser alguém, assim como 

ele, Sr. Papai. 

Suas primeiras lições foram com o velho jardineiro Bigode. Nas estufas do jardim 

da Casa-Que-Brilha, Tistu descobriu um dom: tinha o polegar verde. Não que seu 

dedão fosse verde de verdade, mas sempre que tocava em uma semente adormecida, 
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ela acordava e nasciam flores. Lindas e coloridas flores. Era um talento oculto. O autor 

talvez tenha aqui feito uma alusão às crianças e adolescentes que passam 

desapercebidas, ou se destacam de maneira negativa na escola, porém, se 

estimuladas, desabrocham e se descobrem talentosas, em alguma esfera do 

conhecimento. 

 

Ilustração 13: Ilustração do livro “O menino do dedo verde”, Maurice Druon-  

Ilustradora: Marie Louise Nery 

 

Fonte: www.foztarquiniosantos.seed.pr.gov.br  
 

Depois que descobriu o polegar verde, não havia mais como fazê-lo parar, o 

menino começou a fazer brotar flores e plantas pelos lugares por quais andasse e onde 

quer que julgasse necessário. Tistu teve aulas no hospital, na cadeia, na favela, na 

fábrica de canhões e na prefeitura. A favela foi relacionada, pelas crianças da turma, 
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com a obra Imunidade (2014), de Reale, principalmente, e a cadeia lembrou Palomo 

(2012), da mesma artista. A figura do policial que marcha solitário sobre um cavalo 

vermelho provocou reações díspares, pois a beleza do cavalo e a estranheza de sua 

cor causam grande impacto. Assim com Singing in the Rain, são signos que se 

contrapõem, o que nos levar olhar de novo na tentativa de captar aquilo que está, ou 

pode estar, por trás destes signos. 

Tistu, então, descobriu que podia transformar todos os lugares em algo muito 

melhor, afinal, ele era uma criança atenta às necessidades que percebia em cada local 

por onde passava. Um menino interessado em contribuir de alguma forma para 

minimizar ou mudar o que percebia. Assim, em pouco tempo, toda a cidade ficou florida. 

Veio gente de todo o mundo para conhecer Mirapólvora, que, por causa das façanhas 

de Tistu e seu dedo verde, e após uma veemente intervenção do pai de Tistu junto à 

Câmara Municipal, passou a se chamar Miraflores. Diante do pouco tempo de que 

dispúnhamos, e por este fato representar um desfecho dentro da trama, optei por 

terminar a história neste ponto.  

 

3. ACERCA DAS TÉCNICAS EMPREGADAS NAS OFICINAS E O PROCESSO 

 

Durante a oficina empregamos quatro técnicas artísticas: desenho, 

fotomontagem, pintura e técnica mista com colagem. O desenho foi a técnica que 

esteve presente a maioria dos momentos, perpassando as outras técnicas. A seguir 

darei uma breve explicação sobre cada uma destas, e como se deu sua introdução e o 

desenvolvimento das mesmas na oficina.  

Empregamos o desenho26 em diversas etapas do projeto, desde o questionário 

gráfico até a composição dos personagens e demais elementos que vieram a compor o 

                                                           
26 Desenho, técnica baseada no traçado através de lápis, carvão, giz ou pincel. O desenho é utilizado 
pela mais variada gama de profissionais para diversos fins, em modalidades que vão do desenho 
científico, como em biologia, anatomia e botânica, como o desenho técnico, arquitetônico, industrial, ou o 
que encontramos nos livros, revistas e jornais, na forma de retratos, caricaturas e ilustrações. Existem 
ainda os esboços, croquis e projetos das mais diversas criações artísticas, nas artes visuais e cênicas.  
Disponível em: < http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo4625/desenho>  Acesso em 28 jun. 2018 
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cenário. Independente da maior ou menor aptidão de cada criança à esta modalidade 

artística, não houve empecilhos que chegassem a perturbar as atividades, o gosto pelo 

desenhar estava presente. 

Fizemos fotomontagens27, ainda que as revistas de que tínhamos a disposição 

não tenham sido as ideais em termos de fartura de imagens e proporcionalidade com 

relação ao cenário. A ideia da montagem de uma figura híbrida e não necessariamente 

agradável, esteticamente, também teve resistências, por parte de alguns. Arte ainda é 

associada ao belo e agradável. Não se desconstrói isto senão com trabalho contínuo e 

consistente. 

A pintura28 foi a etapa mais divertida, para as crianças, mas também foi a etapa 

na qual as estruturas sociais da turma se evidenciaram, divergências surgiram e 

precisaram ser trabalhadas, enfim, momento de criação, efervescência, ebulição e 

conflitos! A convivência ficou friccionada por questões tais como diferenças na 

habilidade com a técnica, maior ou menor atenção no uso dos materiais, mudanças em 

decisões anteriormente tomadas, relativas à composição do cenário. 

Um dos casos ocorreu em um grupo exclusivamente formado por meninas, no 

qual a maioria delas discordava das colocações e ideias de uma menina em específico 

a qual, no entanto, destacava-se nas habilidades em pintura e desenho. Esta criança, 

vou denomina-la Cida, desejava inserir na composição elementos que não estavam no 

combinado do grupo. Junto com o grupo, conversamos sobre a importância de se 

decidir coletivamente, e respeitar as decisões tomadas. Uma teoria que não resistiu ao 
                                                           
27 Fotomontagem a associação de duas ou mais imagens, ou fragmentos de imagens, para formar outra 
imagem; pode ser uma colagem feita a partir de fotografias. Há também a possibilidade de ser criada a 
partir de da sobreposição de negativos fotográficos diferentes sobre um mesmo papel fotográfico, projetar 
simultaneamente duas imagens sobre uma mesma superfície, ou, ainda, no momento em que se tira a 
foto, executar a dupla exposição de um mesmo negativo. Esta técnica é possível também em câmeras 
digitais. 
Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3870/fotomontagem> Acesso em 28 jun 2018. 
 

28 O termo pintura refere-se à técnica de aplicação de pigmento em forma pastosa, líquida ou em pó 
sobre uma superfície, conferindo-lhe matizes, tons e texturas. Diferencia-se do desenho pela 
preponderância do uso da cor e de pigmentos líquidos. O conceito de pintura foi ampliado para 
representação visual através de cores, o que não invalida a definição formal: arte de pintar sobre uma 
superfície. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Pintura> Acesso em: 20 jun. 2018. 
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pincel rápido de Cida, e à intervenção posterior de outra indignadíssima colega. Em 

questões assim, retomar é ressaltar a importância do respeito ao coletivo é 

imprescindível. 

Assim também, por estarmos trabalhando em sala (devido ao horário em que 

eram dadas as oficinas, não podia utilizar o refeitório), ainda que com um espaço 

razoavelmente bom, acidentes ocorriam, algumas vezes mais de uma vez com as 

mesmas pessoas, o que era fator de estresse no grupo. Derramamento de água, tinta, 

mesmo utilizando potes rasos. Isto poderia eventualmente assinalar, por outro lado, o 

grau de envolvimento das crianças com a atividades que estavam realizando. E, como 

inclusive já relatei anteriormente, a tinta azul, de tão utilizada, acabou, e precisei 

improvisar a partir do que dispúnhamos na escola. 

Na última etapa do trabalho, utilizamos a técnica mista29. Cada grupo reuniu as 

colagens e desenhos já feitos, personagens criados a partir dos temas: Mundo 

Submarino, Mundo Espacial, Mundo Selvagem e Mundo de Lava. Procederam à 

composição, coordenando os elementos de que já dispunham, ou desenhando, 

cortando e colando novos personagens ou elementos de cenário. Tendo finalizado, 

dispomos as composições próximas uma da outra, dispusemo-nos ao redor das 

mesmas e fizemos uma avaliação do que havia sido realizado, o resultado de dias de 

narrativas, conversas, desenhos, trocas e aprendizados. 

 

 

 

 

                                                           
29 Técnica mista, ou mixed media, é o termo usado para descrever obras compostas pela combinação de 
diferentes mídias ou materiais. Assemblages e colagens são exemplos de modalidades que envolvem 
diferentes materiais, que podem incluir papel, tecido, madeira e até metais. Disponível em: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mixed_media  Acesso em: 20 jun. 2018. 
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Ilustração 14: registro da finalização da atividade  

 
Fonte: acervo pessoal da autora 

 

 

3.5 PÓS-OFICINA: ANTIPRINCESAS NA ESCOLA ILDE 

 

Havíamos combinado junto à direção da Escola uma contrapartida à minha 

intervenção nas aulas da professora do segundo ano, Fátima Coelho Losso. Seria um 

espetáculo, o qual se deu nas comemorações da semana das crianças, no dia 18 de 

outubro de 2016. A peça escolhida foi Antiprincesas, do Grupo Duas e Só, formado por 

duas graduandas em Artes Cênicas da UDESC, Emeli Bruna Barossi e Isadora Caroline 

de Souza Lunge. A escolha se deu por ser uma contação de histórias, porém 

dramatizada e musicada, o que foge ao usual das contações com que as crianças estão 

acostumadas. Igualmente por sua temática tratar de mulheres fortes que se destacaram 

em sua época devido ao talento e resistência. 
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Foram duas apresentações, uma pela manhã, outra à tarde, abertas a todos os 

alunos do Ensino Fundamental 1 e 2. Houve certa comoção por parte da comunidade, 

que tem tradição católica e batista, com relação à temática da obra: telefonemas à 

direção, com perguntas sobre a possibilidade de haver “discussão de gênero”. Chegou 

a ocorrer retirada de alguns alunos antes da apresentação, por pais indignados, e o 

acompanhamento da mesma por outros pais – os quais, por fim, manifestaram-se 

encantados com o modo de condução da história. Ao fim de cada sessão as atrizes 

conversaram com as crianças, adolescentes e adultos presentes sobre a temática, as 

vidas das artistas em questão e como é ser uma estudante de teatro e também atuar.  

 Foi interessante rever as crianças, a escola e verificar como reagiam a mais 

esta modalidade de contação de histórias, e ainda poder ver o primeiro contato de 

alguns deles com a linguagem cênica. Não foi possível fazer um resgate deste tipo de 

contação com as crianças. Infelizmente, devido a fatores diversos. Isto teria sem 

dúvidas agregado muito à pesquisa, já que a contação dramática estava prevista de 

antemão, exatamente por configurar outro modo de introduzir histórias e temas de 

relevo, relativos às artes, ao público infantil. Também na pesquisa, nem sempre o 

almejado é atingido, e torna-se necessário lidar com as consequências destas derivas 

no caminho do pesquisador. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O debate sobre o uso da educação como instrumento de disseminação do 

consenso social e um eventual papel da arte nos processos de legitimação do capital 

continua a ser assunto premente. Qualquer adesão, mesmo que involuntária, a 

sistemas de exclusão, é um problema a ser combatido. Ao observar o contexto 

educacional brasileiro atual, salta aos olhos a necessidade de estratégias educacionais 

claras para corroborar com a construção de um sujeito emancipado. Selecionar obras 

de arte que amplifiquem tais discussões torna-se assim uma necessidade urgente e 

necessária. 

No cerne do debate reside a discussão sobre como introduzir no universo infantil 

questões tão delicadas e importantes. Quanto mais restritiva for esta conceituação, 

maiores são as chances de que a educação protagonize sua quota de participação na 

manutenção da diferença. Sendo assim, esta pesquisa partiu de um dilema: de um 

lado, o compromisso da arte contemporânea em discutir práticas sociais excludentes e 

estabelecidas, abarcando meio-ambiente, violência e agressividade; de outro, a 

necessidade de manter o encantamento infantil, o direito ao sonho e ao fazer escolar 

lúdico. 

Penso que várias considerações relevantes já foram feitas no decorrer da 

redação desta pesquisa, no entanto é importante voltar às questões colocadas 

inicialmente: “Partindo da contextualização atual da educação pública brasileira e da 

arte como potencializadora de transformações no sujeito, o problema que se coloca 

como condutor desta pesquisa investiga se as contações de histórias, recurso da 

cultura imaterial, podem contribuir na produção de sentidos dos conteúdos específicos 

das artes visuais. E ainda, como proceder para que as contações de histórias sejam 

eficazes como recurso didático na área de artes visuais? De que forma estruturar esta 

equação dentro de uma perspectiva crítica ao pensamento vigente, a partir das teorias 

da Pedagogia Histórico-Crítica? ” 

Ao refletir sobre o processo realizado pude perceber que as narrativas orais, ou 

contações de histórias, pelo envolvimento provocado e pela familiaridade de seu uso, 

funcionaram como uma interface entre as crianças e a obra de artistas 



81 

 

contemporâneos, tais como Berna Reale. Narrativas são uma porta de entrada, fio 

condutor que traz outro teor de imagens mais aproximadas do universo infantil. Acredito 

que as conexões estabelecidas pelas próprias crianças entre obras e partes da história 

foram bem-sucedidas, no sentido de ampliar a atribuição de significados pelas crianças 

às duas mídias. As contações poderão ser mais eficazes conforme se amplie o domínio 

da técnica narrativa pelo professor, mas é necessário também estar atento às 

possibilidades que cada história oferece para favorecer a aproximação a determinado 

conteúdo sem causar indução de interpretação. A contação de histórias pode, assim, 

ser um canal de entrada, nunca um guia interpretativo padronizado. 

A experiência realizada foi bastante breve, como já relatei, porém, a forma de 

organização das atividades, o modo como o processo foi conduzido e os resultados 

obtidos num prazo tão curto encorajam-me a acreditar na viabilidade do trabalho feito a 

partir de uma perspectiva crítica, planejado e revisto em cada uma de suas etapas, 

construído coletivamente, instigando a criticidade e o respeito mútuo.  

Não obstante às dificuldades encontradas, corporificadas em tempo, recursos e 

materiais artísticos escassos, os resultados desta experiência indicam que o uso das 

contações, associado ao ensino da arte contemporânea em Artes Visuais, dentro dos 

preceitos da Pedagogia Histórico-Crítica, pode sim potencializar a apreensão dos 

conteúdos relevantes à formação de crianças mais autônomas.  

Refletir sobre o papel da arte na formação de cidadãos autônomos exige, entre 

outras coisas, permitir às crianças acesso aos bens culturais produzidos em seu tempo 

histórico. Enfrentar a reação de algumas famílias diante de temas ainda considerados 

tabus, assim como lidar com as próprias crenças pessoais, é tarefa árdua ao docente. É 

necessário buscar equilíbrio em prol de um contexto escolar mais crítico, tarefa que 

exige do docente certa dose de coragem, aliada a escolhas metodológicas 

cuidadosamente planejadas. É nesta perspectiva que reside o foco de intersecção entre 

a produção artística contemporânea e a contação de histórias, estratégia metodológica 

que o tempo testemunha do poder de alcance. 

Acerca dos entraves encontrados no lócus de pesquisa, as greves e a busca 

ininterrupta por parte dos professores deste país pelo reconhecimento e legitimação de 

seus direitos, posso testemunhar o cansaço intrínseco e reafirmar a necessidade de 
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continuar lutando. Toda pesquisa, seja ela qual for, não se dá em um ambiente ideal e 

estanque. A pesquisa acontece em terreno movediço. A pesquisa acontece na práxis e 

para a práxis.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: ENTREVISTA COM A ARTISTA VISUAL BERNA REALE- 
DEZEMBRO/2016. 

Ilustração 15: Foto: Vitor Reale. 

 

Fonte: https://revistatrip.uol.com.br/tpm/entrevista-com-a-artista-visual-e-perita-criminal-berna-reale 

 

T.C.: Olá Berna, em primeiro lugar agradeço muitíssimo a disponibilidade, mesmo 

dentro de teu pouco tempo. Este tipo de generosidade fala muito de ti como pessoa e 

artista. Vou então começar deste ponto. Poderias falar de sua história de vida, de como 

esta encaminhou suas escolhas pessoais e profissionais, como a necessidade pela 

criação artística surgiu na sua vida? 

Berna Reale: Meu interesse por estudar arte veio de um comentário que fiz a uma 

amiga, onde eu dizia que não estava feliz fazendo Administração e ela disse: você não 

tem nada a ver com administração e me falou de um curso novo de educação artística 

que havia aberto na UFPA então me inscrevi passei para fazer, mas mesmo na 

Universidade de arte não sabia muito bem o que queria fazer, foi só em uma oficina de 

uma Instituição para população de baixa renda que realmente me interessei por fazer 

arte. 

 
T.C.: De que modo tua trajetória expressiva se encaminhou da cerâmica para a 

fotografia? 

Berna Reale: Na realidade comecei com cerâmica, mas logo a cerâmica não respondia 

às minhas questões estéticas e conceituais e aí parti para fotografia, comecei 
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fotografando minérios e carne e assim fiz algumas instalações a do mercado foi mais 

uma delas, foi na do mercado que conheci as dependências do IML e de lá a profissão 

de perita.  

 T.C.: Que referenciais foram ou são importantes em sua pesquisa estética, até que 

ponto estes conduzem tua experimentação? 

Berna Reale: Sempre fui a favor de ler tudo e ver tudo, de cinema a filosofia de música 

a dança, penso que o artista tem que se contaminar do mundo e de outros artistas, só 

tem que achar sua maneira própria de falar.  

 
T.C.: Tens um trabalho profundamente político, esteticamente pensado nos mínimos 

detalhes. Adorno afirmou residir na forma, e não no conteúdo a força de contestação da 

obra (1970)30; isto se reafirma em seu trabalho, uma busca por um rigor e uma grande 

generosidade para com o público. Poderia falar acerca desta busca em sua obra? 

Berna Reale: Não sou muito de teorias da arte, apesar de ler muitos autores não me 

prendo a nenhum como balizador de verdades, penso que ninguém deve, apesar de 

alguns serem sedutores , mas quanto essa afirmação de Adorno, penso que tem que 

haver um Acordo, que o trabalho de arte deve ser um acordo entre a estética e o 

conteúdo , quando se chega a uma harmonia a um entendimento se alcança o objetivo, 

fora desse acordo não se chega a nada, nem de uma parte e nem de outra pois existem 

muitos trabalhos esteticamente perfeitos que não provocam nada e trabalhos de ideias 

conceituais que não são apreciáveis a ponto de se parar para olhar e por isso não 

chegam a seus objetivos . O desafio será sempre esse. 

 

T.C.: Consideras teus trabalhos arte engajada, forma de protestar contra o que 

considera errado, ou então como forma de denúncia? O que pensas a respeito desta 

questão? 

                                                           
30ADORNO, Theodor, Teoria estética, 1970, Edições 70. 
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Berna Reale: Não faço política, faço arte, apesar de algumas vezes ela ter conteúdo 

político, mas quando penso em um projeto penso em fazer arte. 

T.C.: Quais são seus focos de interesse em pesquisa, até que ponto estes conduzem 

tua experimentação?  

Berna Reale: Pesquiso muito o mundo contemporâneo... Gosto de ver o 

comportamento das diferentes raças, seus símbolos e suas posturas. E também 

pesquiso muito sobre a história da humanidade e os conflitos políticos e sociais. Tenho 

vários artistas que admiro. Procuro ver tudo o que é feito e de que forma posso dizer as 

coisas do meu jeito.      

 T.C.: De que maneiras te utilizas das tecnologias em teus trabalhos (fotografias, 

vídeos, instalações...)? São teu foco ou um instrumento para a expressão? 

Berna Reale: A tecnologia nunca vai ser o foco de nenhum artista, penso que sempre 

será um instrumento. 

 T.C.: Como vês a indiferença vigente entre as pessoas e a naturalização da violência, 

a quê atribuís estes eventos, tão agudamente observados em nossa atualidade? 

Berna Reale: Ao egoísmo.  

T.C.: O desenvolvimento da ciência e da técnica oferece à arte a possibilidade de ser 

desfrutada por um público potencial formado por milhões e milhões de pessoas, num 

lapso de tempo mínimo. No entanto, acarreta também um excesso de estímulos que 

podem pasteurizar experiências artísticas. Como encaras esta questão? 

Berna Reale: Não acredito que um grande percentual da população no mundo tenha 

acesso a arte, se considerarmos os 7 bilhões de pessoas que povoam o mundo hoje. 

Talvez as artes mais populares como a música, chegue a um número expressivo de 

pessoas, mas as artes visuais não, pelo menos a arte visual contemporânea [...]. Agora 

se você falar em imagens, aí é outra coisa, acho o mundo repleto de imagens, mas não 

de arte. 
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. T.C.: De que forma consideras arte como potência de transformação do sujeito no 

nosso tempo? 

Berna Reale: A arte ainda pode muito pouco, existe um longo caminho a ser trilhado 

pois existe pouco acesso quando se coloca os números em pauta mas acredito que 

para quem tem acesso a arte é uma forma de sensibilizar, de fazer refletir de estimular 

uma transformação. 

 T.C.: Berna, agradeço imenso as respostas, a disponibilidade e a sinceridade que teve 

comigo nestas semanas (a entrevista se deu por diálogos e trocas de textos no “whats 

app”). Produzir arte já é um grande ato de generosidade para com o mundo, e partilhar 

suas ideias e inferências sobre o fazer artístico é um ato de grande beleza, um ato de 

resistência a tudo o que nos quer desunidos. 

 

Ilustração 16: Palomo, 2012, registro fotográfico de performance 

 

Fonte: http://www.premiopipa.com/pag/berna-reale/ 
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ANEXO  2:   OUTROS PERSONAGENS

 

 

 

A mulher, 2013, série Retratos 
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Soledade, 2013, registro  de performance

 

Série MMXIII, 2013, foto Victor Reale 

 

 

A Morte, 2011, registro fotográfico de 
performance

 

Número repetido, 2012, registro fotográfico de performance  



92 

 

ANEXO 3: IMAGENS DAS OFICINAS 

 

Criação dos personagens  

Fotos: arquivo pessoal 
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Início da pintura dos cenários    
Fotos: arquivo pessoal 
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Apreciação das pinturas    
Fotos: arquivo pessoal   

  

 

 



95 

 

 
 

Registros da finalização da atividade   

Foto: Arquivo pessoal 
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ANEXO 4: ALGUNS DESENHOS ELABORADOS PELAS CRIANÇAS 

 

 

 

Desenho: Ressignificação da obra “Singing in the Rain”   
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Desenhos: Ressignificação das obras “Singing in the Rain” (acima) e 

“Imunidade” (abaixo) de Berna Reale 
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Desenhos referentes à História de “O Menino do Dedo Verde” 
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ANEXO 5: PROJETO ANTIPRINCESAS 

(Fornecido pelo Grupo Duas e Só) 

 

Grupo : Duas e Só 

Linguagem : Teatro 

Categoria : Contação de História 

Cidade : Florianópolis/SC 

Contadoras/atrizes *: 

Emeli Bruna Barossi 

Isadora Caroline de Souza Lunge 

*graduandas em Licenciatura em Teatro pela UDESC – Universidade do 

Estado de Santa Catarina 

 

APRESENTAÇÃO 

Criado em março de 2016, Duas e Só surgiu para atender uma demanda da SUR 

Livraria em Florianópolis/SC para uma livre adaptação no teatro para a coleção literária 

Antiprincesas da editora Chirimbote. Além da linguagem do teatro, o grupo utiliza 

elementos da literatura, música e artes visuais em suas contações, tornando a pesquisa 

mais lúdica e acessível para todas as idades. 

JUSTIFICATIVA 

Os estereótipos criados ao longo do tempo e o arquétipo que a palavra “princesa” 

possui são frutos de uma herança histórica a partir das monarquias e perpetuadas na 

literatura pelos contos e fábulas. Mesmo dentro da contemporaneidade, o universo das 

princesas é idealizado como um caminho a ser seguido pelas mulheres, principalmente 
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na infância, onde a assimilação da vida real com o universo lúdico e onírico é mais 

sensível e vulnerável. 

As histórias de princesas contadas através dos tempos mostram uma mulher perfeita. 

Ela é bondosa, gentil, magra, rica e veste longos vestidos delicados. O sorriso no rosto 

é sempre uma característica marcante nestas princesas. Elas não cometem erros e são 

reverenciadas apenas por possuírem o título de “princesa”. Ainda neste universo, no 

final das histórias, um príncipe encantado salva a frágil e delicada princesa de algum 

personagem maléfico ou ainda de uma bruxa e eles se casam, vivendo felizes para 

sempre. 

Muitas meninas, ao ouvirem histórias encantadas, acabam por desejar ser uma 

princesa. Algumas acreditam que são e fazem da sua vida imagem e semelhança da 

perfeição que estas histórias oferecem. Este é o ponto mais delicado na construção da 

personalidade, na afirmação de identidade e na diferenciação do real para o imaginário. 

Estas princesas existem nos contos, mas não existem na vida real. 

Na busca por uma literatura menos fantástica, a coleção Antiprincesas apresenta 

histórias de mulheres reais, fortes, revolucionárias e que mudaram o mundo de alguma 

forma. São mulheres latino americanas, vanguardistas e inspiradoras: Clarice Lispector, 

Frida Kahlo e Violeta Parra. 

O ESPETÁCULO 

Tendo como livre inspiração as histórias escritas por Nádia Fink, o espetáculo proposto 

pelo Duas e Só é do início ao fim muito envolvente. Cada grande história é contada em 

um tempo máximo de 15 minutos, totalizando 40 minutos para o espetáculo completo. 

As mulheres representadas em cena não se encaixavam, em suas épocas, nos 

estereótipos de gênero, não sonhavam com castelos, não eram princesas e não 

precisaram de nenhum homem para serem felizes e causarem uma mudança forte na 

sociedade. Estas mulheres guerreiras, mulheres fortes, mulheres determinadas, viviam 

suas vidas da maneira que bem entendiam e tinham um grande amor em comum: a 

arte. 
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Nos espetáculos segmentados, a vida de cada mulher é contada de forma não 

romantizada, ou seja, a verdade sobre suas vidas é escancarada ao público. Vidas 

marcadas pelo trabalho, pela luta, pelo sofrimento, pela dedicação à arte e pela defesa 

de seus ideais frente a uma sociedade que reduzia a mulher a sua suposta fragilidade 

estereotipada pelo gênero. 

Para todas as idades, as contações de histórias usam de multilinguagens para compor 

as cenas. Músicas como “Arriba quemando el sol” e “Gracias a la vida” de Violeta Parra 

são elementos utilizados em cena. O espaço para apresentação pode ser alternativo 

com disposição frontal, o que facilita deslocar o espetáculo para escolas, livrarias, 

centros de cultura, espaços independentes de arte e cultura, teatros e outros. 

Antiprincesas é um espetáculo onde as personagens são tão fortes quanto as suas 

histórias. 

FICHA TÉCNICA 

Dramaturgia, cenário, figurinos, concepção de trilha sonora e atuação: 

Emeli Barossi e Isadora Lunge 

Trilha sonora: Como ser uma princesa, Barbie; Arriba quemando el sol , 

Violeta Parra; Gracias a la vida, Violeta Parra; Danzon , Angélique Ionatos 

Auxiliar musical: Nicolas Ronchi 

Iluminadora: Iscarlat Lemes 

Classificação etária: Livre para todos os públicos 

Duração: 40 minutos 
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ANEXO 6: ANTIPRINCESAS NA ESCOLA ILDE 

(fotos: arquivo pessoal) 

 

 

 

 

 



103 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

 

ANEXO 7: QUESTIONÁRIO DE DESENHOS 

 

 

 

Pág. 1 – Foto: arquivo pessoal 
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Pág. 2 – Foto: arquivo pessoal 

 

 

 

 


