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RESUMO

Utilizando a investigação docente como abordagem, este trabalho
examina experiências vividas com adultos em processo de alfabetização
numa escola pública de Goiânia, privilegiando as ações de ver, fazer,
falar e refletir em interação com arte e imagem. Vivências
compartilhadas tanto em espaço de exposição quanto em sala de aula são
registradas, descritas e analisadas. Entrelaçando estes focos, a pesquisa
busca interpretar e compreender sentidos e significados que esses adultos
dão às experiências vividas durante o projeto.
Construído de forma colaborativa, este estudo contou com a
participação de vários atores que contribuíram para a concretização da
pesquisa. Diálogo e interação foram utilizados como instrumentos
empíricos de trabalho bem como procedimentos de interpretação e
análise. As idéias de Paulo Freire e Ana Mae Barbosa dão sustentação
teórica à investigação possibilitando a construção de uma trilha
conceitual que mapeia, de um lado, o diálogo, as ações e reflexões críticas
sobre visões e leituras de mundo e, de outro, a valorização da cultura do/a
aluno/a como reconstrução social decorrente da experiência com arte e
imagem.
Os conceitos de ‘experiência’ e ‘alfabetização’ ganham sentido e
delimitação neste estudo ao mesmo tempo em que permitem uma
reflexão sobre a metodologia – de pesquisa e de ensino – que fui
construindo no decorrer desta pesquisa. As discussões que encerram o
trabalho focam três pontos: (1) conflito entre estrutura e liberdade; (2)
intensificação do diálogo como constituinte da prática educativa e (3)
criação de territórios comuns e incomuns de aprendizagem. Estes pontos
representam preocupações que foram acirradas no decorrer da pesquisa e
sintetizam minhas reflexões ao final do estudo.

ABSTRACT

Using teaching investigation as an approach, this work analyses
adults experiences in literacy education in a public school of Goiânia,
privileging the actions of seeing, doing, speaking and reflecting in
interaction with art and image. The experiences were shared in contexts
of exhibition as well as classroom, and this investigation describes and
analyzes them. This research seeks to interpret and understand the
meanings and importance the adult students give to the lived experiences
during the project.
Built in a cooperative way, this project had the participation of several
actors who contributed for the development of this research. Dialogue
and interaction were used like empirical instruments of the work as well
as procedures of interpretation and analysis. The ideas of Paulo Freire
and Ana Mae Barbosa give theoretical support for this investigation,
enabling the construction of a concept path that organized in one side, the
dialogue, the actions and critical reflections about the visions and
understandings of the world, and in another, the value of the student’s
culture, resulting in social reconstruction of the experiences with art and
image.
The definition of ´experience´ and ´literacy´ give meaning and
delimitation to this study at the same time that they allow a reflection
about the methodology – of research and of teaching – that was built
during this research. The discussions that close this work emphasize
three points: (1) the conflict between structure and freedom; (2) the
intensification of the dialogue as part of educational practice and (3) the
creation of common and uncommon territories of learning. These points
represent concerns that were intensified during the research and sintetize
my reflections at the end of the study.

Apresentação

O desenvolvimento deste projeto de pesquisa se orienta a partir da convicção de
que os vínculos entre teoria e prática, ação e reflexão, conhecimento e experiência
podem ser buscados no trabalho educativo em diferentes níveis de ensino, com
diferentes sujeitos e contextos. A descrição de uma prática pedagógica realizada com
adultos em processo de alfabetização é um dos objetivos do projeto. Outro, de igual
importância, é a reflexão sobre vivências compartilhadas em torno de imagens, tanto em
espaço de exposição de arte quanto em sala de aula. Entrelaçando estes objetivos, há,
ainda, uma busca pela compreensão e sentidos que esses adultos dão, através de suas
falas, às experiências vividas durante o projeto.
Construído em co-laboração com vários atores, este projeto reúne ação e
pesquisa; propõe-se a abrir espaço para a criação de experiências que rompam barreiras
e privilegiem um pensamento que faça convergir, progressivamente, resultados
pedagógicos, culturais, sociais e educativos. Interação e diálogo são duas dimensões da
ação sobre as quais colocamos os riscos e desafios para desenvolver esta pesquisa. As
ações de ver, fazer, falar e refletir e suas sucessivas experimentações alinhavaram
formas de interagir e dialogar com os adultos participantes, dando sentido e significado
a essas experiências.
Neste estudo apresento, primeiro, como surgiu meu interesse pelo tema da
alfabetização de adultos. Conto o início desta trajetória localizando suas raízes na minha
vida profissional. Curiosidades, desafios, interrogações, dilemas e dúvidas que ajudaram
o projeto a nascer, e me acompanham, estão também colocadas nesta primeira parte. Em
seguida, faço um diálogo entre Paulo Freire e Ana Mae Barbosa, juntando algumas de
suas idéias e pensamentos para construir uma trilha conceitual que desenha o terreno
sobre o qual projetei este estudo e sustentei minha prática na escola. Na terceira parte
me detenho nos conceitos de ‘experiência’ e ‘alfabetização’ situando seus sentidos e
delimitando seu alcance neste estudo. Na parte final do capítulo faço uma reflexão sobre
a metodologia que usei nesta pesquisa me expondo aos riscos decorrentes da ousadia de
experimentar e combinar abordagens e propostas, equilibrar minhas funções de
pesquisadora e professora, e cruzar fronteiras que me permitissem construir percursos
metodológicos para uma pesquisa da prática educativa.
No Capítulo II, descrevo o contexto onde a investigação foi realizada, o que vi e
como vi o ambiente no qual trabalhei. Apresento, também, as pessoas que em diferentes
momentos participaram desta proposta e detalho aspectos do trabalho de campo.

Meu papel de investigadora-aprendiz, ouvinte e participante do processo de
trabalho é ressaltado no Capítulo III. Apresento e analiso os temas que surgiram nas
falas dos educandos/as circunstanciando as experiências que eles e elas vivenciaram
durante a pesquisa. Detenho-me em tópicos referentes às reflexões que as imagens
geraram, às concepções sobre ensinar e aprender e, finalmente, às relações entre os
fazeres e as falas. O último capítulo retoma as questões principais do estudo e faz
considerações sobre os resultados da investigação. Ressalto três pontos que ganharam
crescente proeminência neste processo de análise: (1) conflito entre estrutura e
liberdade; (2) intensificação do diálogo como constituinte da prática educativa e (3)
criação de territórios comuns e incomuns de aprendizagem. Estes pontos representam
preocupações que foram acirradas no decorrer da pesquisa e adquiriram lugar central
nas minhas reflexões ao final do estudo. Encerro o capítulo com um convite para o
leitor/a expandir o texto, para encontrar-se, via imagens, com momentos e
circunstâncias que criaram, de forma colaborativa, uma pesquisa com colegas e com
alunos/as e não, de alunos/as.

Capítulo I

“No retrato que me faço – traço a traço – às vezes
me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore... às
vezes me pinto coisas de que nem há mais
lembrança... ou coisas que não existem, mas um
dia existirão...”
Mário Quintana

Início de uma trajetória com visualidades na alfabetização

Meu interesse pela alfabetização começa em 1988. Desde então tenho trabalhado
com crianças entre dois e oito anos de idade na rede particular de ensino, fazendo deste
trabalho parte do meu cotidiano. O processo de alfabetização de crianças, durante a
maior parte que compreende essa faixa etária está inserido na educação infantil escolar e
concentra-se, principalmente, na decodificação de letras e sons incluindo, também, a
prática com a forma das letras. Além da alfabetização verbal e da escrita que a escola
oferece, as crianças com as quais tenho trabalhado também são envolvidas em um
processo de alfabetização visual, onde começam a dialogar com narrativas não verbais,
criar relações entre elementos visuais, estabelecer relações com o outro e com o mundo
que as cerca, através de visualidades.
Embora envolvida em um processo de alfabetização visual com crianças,
comecei a pensar na possibilidade de trabalhar a alfabetização com outra faixa etária. A
idéia unia curiosidade e desafio. Sabia que trabalhar com pessoas que já haviam passado
da idade formalmente instituída para alfabetização significava encontrar um grupo em
condição socioeconômica diferente daquela com a qual sempre trabalhei na rede
particular de ensino. Reconhecia também que um grupo de outra faixa etária provocaria
em mim a necessidade de buscar outras formas de ver, saber e informar-me sobre
alfabetização. Essas diferenças me levariam a construir outros caminhos, desvendar
outras abordagens, propor novos tipos de interações que dessem ao processo de
alfabetização significados que eu desconhecia. Curiosidade e desafio orientavam meu
desejo de expandir esta compreensão sobre tal processo, de investigá-lo sob outra
perspectiva, tanto social quanto cultural.
Propus-me a trabalhar com adultos em processo de alfabetização com a intenção
de satisfazer um pouco dessa curiosidade e enfrentar os desafios que ela traria. A
possibilidade que este estudo abria vinha acompanhada de dúvidas que primeiramente
se traduziram em interrogações:

- Como adultos em processo de alfabetização lidam com a visualidade do
cotidiano?
- Que sentidos podem dar à experiência visual?

- Como interagem com a visualidade de imagens da arte em espaços
expositivos?
- Como nós, sujeitos da pesquisa, trocaremos nossos saberes?

Encontrar uma escola disposta a colaborar com o meu projeto e uma turma de
adultos em processo de alfabetização não representava uma dificuldade. O difícil seria
enfrentar meus preconceitos e minha ansiedade. Isso era parte do desafio e também
preenchia parte da minha curiosidade – quais seriam meus preconceitos...? Talvez o
maior deles fosse o fato de pensar que adultos em processo de alfabetização ‘pouco’
sabem. Parece que este preconceito, em relação às crianças, perturba menos. É como se
a elas, por uma questão de idade, lhes fosse concedido o ‘direito’ de saber pouco.
Considerar um adulto como alguém que “sabe pouco” reforçava a idéia de que à medida
que crescemos, sabemos mais - ou melhor; ou, que, por sermos adultos, temos a
responsabilidade de saber mais.
Esse preconceito foi se tornando cada vez mais estranho, distante, despedaçado,
principalmente em decorrência da minha experiência como aluna do Mestrado em
Cultura Visual. A forma contínua, constante, invasiva até, com que as imagens tomam
conta do nosso cotidiano, a força e poder de nos posicionar como sujeitos e sua
capacidade para nos representar e criar representações de nós e para nós mesmos na
cultura e na sociedade eram idéias que, aos poucos, ganhavam consistência e
fundamentavam formas alternativas de pensar alfabetização, aprendizagem, adultos e
suas relações com imagem. Hernández chama atenção para este fato e comenta que as
representações estabelecem “um ponto entre o sujeito, que não é um receptor, mas um
construtor de relatos” (2004, p. 5). Para ele, esses relatos podem ser visuais,
influenciando o modo “como as representações dessas imagens contribuem para a
criação de um relato do sujeito, como os sujeitos podem responder a esses relatos” (p.
5).
Algumas dessas idéias foram discutidas e problematizadas no Curso de
Mestrado, cerrando batalha com aquele preconceito e me fazendo ver que somos todos
aprendizes no mundo e com as imagens que nos cercam. Imagens que, como afirma
Hernández “são mediadoras de valores culturais e contém metáforas nascidas da
necessidade social de construir significados” (2000, p. 133).
Além de preconceitos, alguns dilemas me acompanhavam:

- Como construir uma relação com essas pessoas para que o processo faça
sentido?
- Como isolar, suspender o cotidiano ‘particular’ que vivo na escola privada e
‘incorporar’ o cotidiano de uma escola estatal1?
- Que implicações esses contrastes sociais e culturais terão na minha prática em
sala de aula?
- Reconhecendo as imagens como elemento fundamental para um processo de
alfabetização visual, como trabalharia a percepção de adultos via imagens?
Curiosidades, desafios, interrogações, dilemas, dúvidas - peças que vêem
compondo a trajetória desta investigação e que ora me estimulam, ora me angustiam.
Nem sempre elas se encaixam e às vezes parecem pertencer a jogos diferentes. A
experiência de pesquisa, paralela à de aluna do mestrado, ajudava a ver como estas
peças podiam ocupar um espaço num todo sempre em construção.
Para montar a base conceitual desta trajetória, busco Paulo Freire e Ana Mae
Barbosa, cujas idéias propõem que “na teoria dialógica da ação, os sujeitos se
encontram para a transformação do mundo em co-laboração” (FREIRE, 2004, p. 165).
Barbosa salienta a importância do diálogo no processo educativo caracterizando-o
“como força reconstrutora” (“Arte e Reconstrução Social”, 2002) que pode ampliar e
reconstruir relações. Assim tentei caminhar durante esta pesquisa, refletindo em colaboração com os sujeitos que “contribuem com sua generosidade, com suas vidas”
(HERNÁNDEZ, 2004, p. 13) para a concretização deste trabalho.

1

No livro “Em defesa da escola” de Rosely Sayão e Júlio Groppa (2004, p. 55), Júlio usa o termo estatal “(...) Eu não
quero chamá-la de escola pública porque educação é coisa pública, sempre. Em geral, confundimos essas noções,
como se nas escolas de gestão privada não se fizesse uma educação pública”. Assim como Júlio Groppa também
prefiro o termo estatal ao invés de escola pública.

1.2 Nas trilhas conceituais de Paulo Freire e Ana Mae Barbosa

Pensar em educação de adultos é pensar em Paulo Freire, um dos primeiros
educadores a utilizar imagens como linguagem pedagógica na alfabetização de adultos.
Pensar em Paulo Freire é pensar em uma prática onde a ação pedagógica se caracteriza
por uma relação de diálogo. Feitosa (1999) reafirma esta idéia dizendo que “para Freire
a base da pedagogia é o diálogo. A relação pedagógica necessita ser, acima de tudo,
uma relação dialógica” (http://www.paulofreire.org/metodo.htm em 10/06/04).
O diálogo como instrumento do desenvolvimento de posições críticas para
leitura de mundo e da valorização da cultura dos educandos/as são idéias que Paulo
Freire e Ana Mae Barbosa compartilham. Estas idéias me orientaram na tentativa de
desenvolver uma reflexão crítica sobre esta pesquisa sobre a minha própria prática
pedagógica.
A herança intelectual de Paulo Freire é considerada uma teoria e não apenas uma
metodologia. Feitosa (1999) argumenta que “o próprio Paulo Freire entendia tratar-se
muito mais de uma teoria do conhecimento do que uma metodologia de ensino, muito
mais

um

método

de

aprender

que

um

método

de

ensinar”

(http://www.paulofreire.org/metodo.htm em 10/06/04). As ações desenvolvidas neste
projeto se fundamentam no pensamento pedagógico de Paulo Freire, principalmente sua
defesa de uma educação baseada no diálogo, articulado com idéias de Ana Mae
Barbosa, especificamente seu posicionamento acerca da temática ‘arte e reconstrução
social’, conforme detalho mais adiante.
Para Freire “o diálogo é este encontro dos homens, mediatizados pelo mundo,
para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação eu-tu” (2004, p. 78). Ainda
segundo Freire, “o diálogo se impõe como caminho pelo qual os homens ganham
significação enquanto homens” (2004, p. 79). Na teoria freiriana – um método de
aprender - a ênfase recai na negociação de saberes, na construção coletiva do
conhecimento e na interação crítica dos sujeitos – professora e alunos/as – com a
realidade. Freire se refere a uma prática humanista e ressalta que uma prática assim
orientada implica “conhecer, não só a objetividade em que estão [os sujeitos], mas a
consciência que tenham desta objetividade; os vários níveis de percepção de si mesmos
e do mundo em que e com que estão” (2004, p. 86).

Com clareza, Freire articula sua visão de prática humanista afirmando que
“existir, humanamente, é pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo pronunciado,
por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo
pronunciar” (2004, p. 78, grifos do autor, em itálico). Neste projeto, a palavra, ou seja,
a manifestação verbal, é entendida nas duas dimensões que Freire estabelece – como
ação e reflexão. Ela se pronuncia e exige ‘novo’ pronunciar em interação com imagens
e arte, numa relação de solidariedade, indagação e problematização. A valorização da
relação dos educandos/as com imagens provoca e acolhe palavras que salientam
mundos, que possibilitam aproximações com a subjetividade dos indivíduos. Através da
‘ação verbal’, inserida num contexto onde o ver e o fazer se complementam, a fala pode
refletir sobre mundos da experiência que são problematizados, re-feitos, ‘re-visionados’.
Segundo Barbosa, quando a imagem é a matéria prima torna-se “(...) possível a
visualização de quem somos, onde estamos e como sentimos” (1998, p. 16). Esta
‘visualização’ é feita e refeita, numa dinâmica errante, porém contínua, no processo de
nos constituirmos sujeitos sociais. Para a autora, uma das características da arte para a
reconstrução do indivíduo e para reconstrução social é “a arte não estar ligada ao juízo
do certo e do errado, mas ao juízo de mais adequado e menos adequado, mais amplo e
menos amplo, mais possível e menos possível (...) e assim por diante” (BARBOSA,
“Arte e Reconstrução Social”, 2002).
A imagem condensa experiências que possibilitam um sentido de pertencimento,
de reconhecimento individual e cultural, social e coletivo. Barbosa detalha as
possibilidades de construção de tal sentido enfatizando que: “(...) por meio da Arte é
possível desenvolver a percepção e a imaginação, apreender a realidade do meio
ambiente, desenvolver a capacidade crítica (...)” (2002, p. 18).
O pensar crítico, segundo Freire, “percebe a realidade como processo, (...) a
capta em constante devenir e não como algo estático” (2004, p. 82). É através do
“diálogo, que implica um pensar crítico” (...) “que os sujeitos incidem seu ato
cognoscente sobre o objeto cognoscível que os mediatiza” (2004, p. 83).
Enquanto Freire afirma que “a leitura de mundo precede a leitura da palavra, daí
que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquela”
(1982, p. 11), Barbosa sustenta a importância da arte para o auto-conhecimento do
individuo e sua relação com o mundo afirmando que “a Arte na Educação como
expressão pessoal e como cultura é um importante instrumento para a identificação

cultural e individual” (2002, p. 18). Leitura do mundo e expressão pessoal são formas
culturais que nos identificam e situam como sujeitos numa coletividade.
Para Freire e Barbosa, a autonomia e o ato criativo são princípios básicos para a
formação humana. Segundo Freire, a autonomia “vai se constituindo na experiência de
várias, inúmeras decisões, que vão sendo tomadas” (2004, p. 107), e que “quanto mais
me torno capaz de me afirmar como sujeito que pode conhecer [e decidir] tanto melhor
desempenho minha aptidão para fazê-lo” (p. 124). Pronunciar o mundo, ação que Freire
destaca, é deixar-se conhecer e ser reconhecido, é posicionar-se enquanto pessoa, sujeito
individual e cultural.
O ato criativo é resultado das relações do homem com a realidade aonde “pelos
atos de criação, recriação e decisão, vai ele dinamizando o seu mundo. Vai dominando a
realidade. Vai humanizando-a. Vai acrescentando algo de que ele mesmo é fazedor”
(FREIRE, 1991, p. 43). O ato criativo que geralmente tem um sentido restrito ao fazer,
no campo artístico, ganha conotação mais ampla na visão de Paulo Freire e de Barbosa.
É um ato que se expande como palavra-ação e reflexão, gestando um processo de
humanização da realidade e de identificação social e cultural. Para Barbosa, através do
ato criativo é possível compreender nossas ações sobre esse mundo. Sendo o processo
criativo “(...) a condição básica para o individuo ultrapassar os tradicionais modos de
conhecer e fazer” (BARBOSA, 2005, p. 3).
A experiência do ato criativo pode impulsionar uma conjunção entre ver, fazer,
falar e refletir. Dewey entende o ato criativo como “uma atividade dirigida que não tem
um

fim

em si mesmo, mas está dirigido para experiência”

(www.centrorefeducacional.com.br em 25/01/06). Para ele, o conceito de experiência
está interconectado com o conceito de educação. Esta interconexão, contextualizada
nesta investigação, é assunto da seguinte seção .

1.3 Lugar da experiência na educação e neste processo de alfabetização
A questão da experiência na educação é discutida por autores como Van Manen
(2003) e Agirre (2005). Os conceitos de experiência e educação estão interligados – no
caso deste trabalho, em um processo de alfabetização de adultos – e apoiados nas
concepções de Dewey (1980), Shusterman (1998) e Agirre (2005).
No seu estudo introdutório à Pedagogia de Dewey, Teixeira ressalta que o
filósofo estadunidense entende a “educação como o processo de reconstrução e
reorganização da experiência, pelo qual lhe percebemos mais agudamente o sentido, e
com isso nos habilitamos a melhor dirigir o curso de nossas experiências futuras” (1975,
p. 17). Shusterman resitua o pragmatismo concebido por Dewey elaborando uma
compreensão de que:

O valor e a função especial da arte não residem em algum fim
particular, especializado, mas sim em satisfazer a criatura viva de
maneira global, servindo a fins variados e, acima de tudo, aumentando
nossa experiência imediata, que nos revigora e vitaliza, ajudando-se,
assim, a realizar qualquer fim que busquemos (1998, p. 238).

Imagem e arte se fundem numa experiência educativa que se projeta para além
do imediato e estimula relações entre sujeitos e mundo revigorando e revitalizando
valores e funções da própria experiência. Agirre também concebe arte e imagem como
agentes da experiência, como elementos que contribuem para “ampliar o campo do
artístico confundindo-o com o da vida, e a melhorar as experiências humanas”
(http://www.telefonica.net/web2/imanolite em 27/03/06). Para ele esse seria o núcleo da
proposta pragmatista: “dissolver o artístico no estético e tratá-lo, além disso, como
experiência” (p. 7).
Através da experiência o indivíduo se relaciona com o mundo para compreender
a si próprio. Neste contexto, compreender pressupõe interpretar, “re-descrever a outros
para redescobrirmos a nós mesmos” (AGIRRE, p. 6). Esta compreensão, além de “(...)
proporcionar conhecimento sobre os demais, estimula a própria sensibilidade, enriquece
os imaginários e dá sentido à experiência pessoal” (p. 6). O autor acredita que pela

compreensão, sujeitos podem “transformar as experiências vitais e emotivas alheias em
tomadas de consciência sobre a própria existência” (p. 5).
Barbosa ressalta a importância do ensino da arte para o auto-conhecimento
explicando que “através da Arte o sujeito, tanto nas relações com o inconsciente como
nas relações com o outro, põe em jogo a ficção narrativa de si mesmo” (2002, p. 56).
Imagem e arte agem como matéria prima que facilita diálogos com o mundo
possibilitando interpretações de discursos simbólicos através de narrativas verbais e não
verbais. Na experiência educativa, a construção desses diálogos amplia e desloca a
“ficção narrativa de si mesmo” ao inaugurar múltiplos caminhos de percepção e
recepção, de formas de interação com imagem e arte.
Ainda segundo Barbosa, “os modos de recepção da obra de Arte e da imagem ao
ampliarem o significado da própria obra ampliam a subjetividade do intérprete”
(http://www.funarte.gov.br/vsa/download/anaisvcong.pdf em 10/02/06). A ampliação da
subjetividade do intérprete se dá através de ações (ver, fazer, falar) e de reflexão que
formam as bases da experiência. No caso da experiência educativa como parte de um
processo formal de alfabetização, ação e reflexão potencializam a articulação entre
sujeitos, imagem/arte, bem como a construção e interpretação de significados.
A etimologia original da palavra ‘alfabetizar’, nas línguas latinas, conserva um
sentido restrito, quase literal. Alfabetizar, de acordo com o Dicionário Aurélio, “estado
ou qualidade de alfabetizado”, se refere ao processo de introdução dos indivíduos ao
código e normas fonêmicos que possibilitam a leitura e a escrita. Levam à combinação e
organização de fonemas que permitem a construção de palavras e frases. A idéia de
alfabetização visual é originalmente elaborada a partir desta noção, muito embora não
haja um consenso sobre o que seria um código visual, no caso, elementos visuais
equivalentes ao alfabeto.
Esta visão restrita se reflete também nas políticas e práticas educacionais onde a
escrita, mesmo que precária, e a leitura, muitas vezes deficitária, são consideradas
suficientes para distinguir sujeitos como alfabetizados. Evidente no ‘senso comum’,
essa perspectiva restrita de alfabetização associa a idéia de uma pessoa letrada (que lê e
escreve) com alguém capaz de compreender, nomear e pronunciar o mundo, interagindo
e participando de sua construção.
Nas línguas anglo-saxônicas o conceito de alfabetização tem um sentido mais
amplo que pode ser percebido na própria palavra que designa este processo: ‘literacy’.
Aqui o sentido não se restringe apenas ao campo lingüístico, como geralmente acontece

nas línguas latinas, mas amplia seu sentido semântico abrangendo também o campo
sócio-cultural onde este processo acontece.
O pós-modernismo e, em especial, o pós-estruturalismo, deflagraram um debate
epistemológico que põe em evidência noções como ‘significado’, ‘interpretação’,
‘narrativa’ e ‘subjetividade’. Com elas, promove uma mudança conceitual no campo das
ciências sociais (HERNÁNDEZ, 2006, p. 7). A cultura visual, campo de estudos que
emerge com a ‘virada cultural’, introduz uma centralidade à cultura devido às
transformações ocorridas no modo de vida das pessoas, tendo em vista que “tornou-se
bastante acessível obter-se informação acerca de – nossas imagens de – outros povos,
outros mundos, outros modos de vida, diferentes dos nossos (...) através da imagem
veiculada pela mídia” (HALL, 1997, p. 5).
A cultura visual propõe a necessidade de introduzir estas perspectivas num
marco conceitual alargado onde o sentido de alfabetização visual se refaz na idéia de
‘visual literacy’. Como afirma Hernández, “neste contexto, os alunos precisam novos
‘conhecimentos’ operacionais e culturais para que possam adquirir novas linguagens
que forneçam acesso a novas formas de trabalho e de práticas cívicas e privadas em suas
vidas cotidianas” (2006, p. 8).
Desde que Debes começou a utilizar ‘alfabetização visual`, no final dos anos
sessenta, vários autores/as vêm discutindo o sentido e a abrangência dessa expressão,
assim como sua pertinência e implicações. De acordo com Avgerinou, Debes define
‘visual literacy` como

Um grupo de competências visuais que um ser humano pode
desenvolver através do ver, vivenciando e integrando, ao mesmo
tempo, outras experiências sensoriais. O desenvolvimento dessas
competências é fundamental para a aprendizagem humana. Quando
desenvolvidas, elas habilitam uma pessoa visualmente ‘literate’
[letrada] para discriminar e interpretar ações, objetos, símbolos visíveis,
sejam eles naturais ou feitos pelo homem, que a pessoa encontra em seu
entorno. Através do uso criativo dessas competências, ele está apto a se
comunicar com outros (DEBES apud AVGERINOU, 2003, p. 15).

Como ponto de partida para uma discussão que gerou diferentes controvérsias, a
definição de Debes traz algumas particularidades que continuam a ser valorizadas nas
concepções atuais. Vivenciar e integrar distintas experiências sensoriais como forma de
enriquecer o processo de alfabetização, por exemplo, é orientação que encontra respaldo

na teorização educacional. Entretanto, a idéia de ‘competências’, por exemplo, gerou
embates e críticas entre autores/as que consideram esta noção atrelada a um tecnicismo
pedagógico que pretende ‘domesticar’ a aprendizagem.
Hernández, salienta que a necessidade de alfabetização visual “surge quando a
televisão entra nos lares americanos na segunda metade dos anos 50” (KOVALIK e
LAMBDIN apud HERNÁNDEZ, 2006, p. 2). Ao discutir a necessidade de uma
terminologia que reflita a abrangência e riqueza do processo de alfabetização visual,
(‘alfabetización visual’, em castelhano), o autor comenta que embora esta discussão
ganha destaque e adeptos a partir de finais do século passado “esta abordagem de
‘visual literacy’ é parte de nossa história e foi uma resposta ao impacto emergente das
imagens na vida das pessoas” (2006, p. 6).
As discussões atuais lidam com esta questão de forma a pensá-la como
alfabetização cultural ou, ainda, como multi-alfabetizações. Freire é referência
internacional para a visão ampliada da compreensão desse processo e é ele que, segundo
Hernández, “oferece um exemplo de como o trabalho de alfabetização pode ser central
para abordagens radicais da educação focadas na construção de uma prática social
crítica” (HERNÁNDEZ, 2006, p. 8). O conceito de alfabetização de Freire “ler a
palavra e o mundo”, conforme comenta Hernández, “envolve mais que meramente
decodificar e codificar a palavra impressa” (2006, p. 8).
Barbosa acredita que é importante pensar em alfabetização em termos mais
amplos como: alfabetização visual, letral e cultural, pois para ela “a arte e alfabetização
são coisas que estão integralmente ligadas. Você não se alfabetiza simplesmente
juntando as letras, você se alfabetiza dialogando com o que essas letras dizem e
dialogando também com que sua visão apreende do mundo” (“Arte e Reconstrução
Social”, 2002).
A relevância da imagem no ocidente lança um novo olhar para questões
relacionadas à alfabetização visual propondo, também, uma alfabetização para a cultura
visual, ou seja, dando relevância ao social e às relações culturais. Do ponto de vista de
Hernández, “uma alfabetização para a cultura visual [Visual Culture Literacy] descreve
a diversidade de práticas e interpretações críticas em torna da relação entre
posicionalidades subjetivas e práticas sociais do olhar [gaze]”… (2006, p. 11).
Este estudo se baseia na idéia de alfabetização como um processo que, ao fundir
educação e experiência, centra-se numa diversidade de práticas em que a imagem e a
arte são meios para manifestações de posicionalidades subjetivas que podem

desencadear re-posicionamentos frente a experiência vivida. Em circuito com o ver,
falar, fazer e refletir, a experiência visual colabora para um pensar crítico no qual as
subjetividades dos/as participantes podem encontrar espaço, tempo e motivação para
intercambiar-se.

1.4. Cruzando fronteiras metodológicas
Em um ambiente escolar, principalmente de sala de aula, cada experiência deve
ser entendida no conjunto de circunstâncias da qual faz parte. Tal ambiente é suscetível
a riscos e descontinuidades. Esteban nos alerta que “a imprevisibilidade e a
invisibilidade tecem o cotidiano” porém, acrescenta que esta é uma “rede em que
também se atuam previsibilidade e visibilidade” (2003, p. 201). Uma pesquisa no
espaço escolar exige, então, proposições metodológicas que respeitem essas
características do cotidiano e que possam ser revistas durante o processo.
A necessidade de que estratégias de pesquisa considerem o caráter dinâmico do
contexto educacional, compreendido como um contexto social e cultural, possibilita o
surgimento de pesquisas do tipo participante, etnográfica, pesquisa–ação, estudo de
caso. Para Lüdke e André, “foram aparecendo (...) novas abordagens, com soluções
metodológicas diferentes, na tentativa de superar pelo menos algumas das limitações
sentidas na pesquisa até então realizadas em educação” (1986, p. 7).
Autoras como Cochran-Smith e Lytle argumentam em favor da necessidade e
importância da investigação docente como
Uma forma de mudança social através da qual indivíduos e grupos
colaboram para compreender e transformar suas classes, suas escolas
e suas comunidades educativas e que este projeto tem implicações e
conseqüências muito importantes para a investigação sobre o ensino,
para a formação inicial e permanente do professorado e para o ensino
da língua, da ‘lecto-escritura’ e para a alfabetização de adultos (2002,
p. 17).

Segundo historiam as autoras, “o termo ‘investigação feita por ‘ensinantes’ foi
utilizado como termo guarda-chuva para descrever uma ampla gama de atividades e
muitas delas derivam da noção de ‘investigação-ação’ dos anos 1950 e 1960” (2002, p.
32). Os defensores desta linha de trabalho “pensavam que através de suas próprias

investigações, o professorado poderia melhorar seus juízos e práticas educativas” (p.33).
Elas contam que

Apesar dos termos ‘investigação feita por docentes’ e ‘investigaçãoação’ serem recentes, escondem significados sobre o ensino e o
professorado que são anteriores. Em princípios do século XX, Dewey
(1904) criticou a natureza do desenvolvimento educativo apontando
que este tendia a proceder de forma reativa, saltando acriticamente de
uma técnica pedagógica a outra. Para ele a única forma de remediar
esta situação seria quando os professores, por fim, aprendessem
‘orientados adequadamente por suas próprias idéias e inteligências’
(COCHARAN-SMITH e LYTLE, 2002, p. 33-34).

Cochran-Smith e Lytle explicitam ainda que
Dewey insistia na importância da reflexão dos professores sobre suas
próprias práticas de forma que pudessem integrar suas observações em
suas teorias emergentes sobre ensino e aprendizagem. Propunha
urgentemente ao professorado que se convertessem em consumidores e
ao mesmo tempo produtores de conhecimento sobre o ensino – junto
com seus estudantes – sobre a vida da aula (p. 34).

Devido à compreensão que elas têm sobre a “investigação docente em sua
dimensão tanto interpretativa como crítica” elas não têm a pretensão de fazer
generalizações sobre o ensino e não partilham a idéia comumente difundida de que a
investigação docente tenha um caráter evolutivo, isto é, “um processo de acumulação de
‘conhecimento novo’ que vai admitindo gradualmente ‘novos sujeitos cognoscentes ao
campo’ (p. 17).
Para Cocharan-Smith e Lytle, é necessário ver
A investigação dos docentes como desafio e crítica, muitas vezes
emergentes, mas outras vezes gerando conflito com os esquemas
tradicionais que durante muito tempo têm tido um papel determinante
na geração de conhecimento e nas decisões sobre quê conhecimento
deve ser interpretado e utilizado (p. 17).

A defesa da investigação docente feita por Cocharan-Smith e Lytle é apaixonada
e apaixonante, todavia sem perder rigor e seriedade na argumentação. Elas aprofundam
esta argumentação enfatizando que

Precisamente porque a investigação feita por docentes irrompe nos
pressupostos tradicionais sobre quem há de conhecer, sobre o

conhecimento e sobre o ensino, ela tem a potencialidade de redefinir a
noção de conhecimento pedagógico do professorado questionando
assim a hegemonia da universidade na hora de produzir conhecimento
especializado (p. 17).

A discussão empreendida pelas autoras e seus colegas põe em evidência que os
temas e questões da investigação feita pelo professorado apontam para diferentes
direções que abrangem definições do campo, situações que o compreendem, sua
epistemologia, relações com a vida profissional e a formação de comunidades de
investigação (p. 27-28). Desafiadas pela tarefa de refletir sobre este campo de
investigação, as autoras reconhecem que

Apesar do investimento de esforços importantes desde a investigação
educativa tradicional para construir um corpo de conhecimento rigoroso
e sistemático sobre o ensino, ao contrário, se há outorgado pouca
dedicação aos papéis que o próprio professorado tem na produção do
conhecimento pedagógico (p. 29).

Cocharan-Smith e Lytle propõem que a investigação feita por professores/as,
campo que elas definem como uma “investigação sistemática e intencional realizada
pelos ‘ensinantes’, faça acessível parte da perícia docente e aporte às universidades e às
comunidades educativas perspectivas únicas sobre o ensino e a aprendizagem” (p. 29).
Fundamentado nos princípios propostos por Cocharan-Smith e Lytle, este estudo
desenha passos de uma investigação que se sustenta na descrição e interpretação de
experiências com imagem no contexto da escola, especificamente num contexto de
periferia e de alfabetização/escolarização de adultos.
A orientação metodológica dessa pesquisa define seu rumo a partir da prática
pedagógica, onde formas de ação e investigação trilham caminhos intercruzados entre a
pesquisa-ação e a pesquisa participante. Estes caminhos se combinam e, às vezes,
desenham traçados próprios. A reflexão sobre estes movimentos - ação e participação inspira a elaboração da metodologia deste estudo e dá a ela contornos e formas.
Descrever e refletir sobre um processo de ação educativa no qual as imagens são
o eixo mediador entre sujeitos e experiência, analisar vivências compartilhadas e falas
dos/as participantes durante esse processo são os principais objetivos deste estudo.
Conforme informa Costa

Parece que, para muitos de nós (...) pesquisadores e pesquisadoras
sociais envolvidos com processos investigativos que tentam superar as
limitações impostas pelo formalismo metodológico instaurado pela
ciência moderna, já são familiares procedimentos de pesquisa em que a
produção de conhecimentos é concebida como prática social, como
construção coletiva, como processo histórico, em oposição a uma visão
de ciência em que o rigor é assegurado por supostos e interessados
atributos de neutralidade, objetividade e assepsia conceitual (2002, p.
14).

Este projeto de pesquisa combina duas dimensões metodológicas. Uma,
pedagógica, aborda a relação professora/aluno/a em situações de aprendizagem na
escola. É metodologia compreendida no âmbito do processo educativo. A outra,
investigativa, orienta processos através dos quais me aproximo dos focos de interesse
que busco examinar e contribui para explicitar visões e interpretações dos sujeitos –
alunos/as e pesquisadora.
No caso desta pesquisa, a dimensão metodológica investigativa combina, a partir
de uma perspectiva qualitativa, a pesquisa-ação e a pesquisa participante. De acordo
com Gadotti, “a sua teoria [de Paulo Freire] da codificação e de-codificação das
palavras e temas geradores (interdisciplinaridade) caminhou passo a passo com o
desenvolvimento

da

chamada

pesquisa

participante”

(www.paulofreire.org/gadotti_pf.htm em 20/05/05). Trabalhei, portanto, no cruzamento
entre a pesquisa participante e a pesquisa-ação, com foco na ação conjunta de professora
e alunos/as.
A convergência entre essas duas dimensões, a pedagógica e a investigativa, não
significa que o pensamento que guia uma ação pedagógica – uma metodologia – e
aquele que acompanha a atitude inquiridora estejam desvinculados. A combinação
destas duas dimensões metodológicas é tema de trabalhos que evidenciam a função do/a
educador/a como investigador/a, privilegiando a pesquisa-ação/participante (CocharanSmith e Lytle) como parte da docência. Com o intuito de esclarecer como estas
metodologias se entrelaçam neste estudo, descrevo, a seguir, o contexto da pesquisa e a
imagem que aquele ambiente gerou em mim durante o processo de investigação.
Descrevo, também, a participação dos colaboradores/as no estudo e detalho aspectos do
trabalho de campo.

Capítulo II
Contexto da Pesquisa:
O que vi e como vi

Neste capítulo descrevo o espaço da escola onde realizei esta pesquisa e teço
alguns comentários sobre como me introduzi no ambiente, meus primeiros contatos e
reflexões. A primeira parte, mais descritiva, engloba detalhes do edifício, mobiliário e
padrões de movimentação que anotei enquanto estava em campo. Na última, conforme
orienta Bogdan e Biklen, tento “apreender a sensação do edifício ou local” (1994, p.
164) com o qual estava começando a interagir.
Segundo esses autores, a reflexão sobre a imagem que a escola projeta em mim,
como investigadora, à medida que me aproximo dela (p. 164) também é parte da
descrição do contexto da pesquisa. Embora me proponha a aproximar-me desta questão
na segunda parte deste capítulo, na tentativa de descrever aspectos subjetivos da minha
experiência como investigadora na escola, estou “consciente de que qualquer descrição
até um certo grau representa escolhas e juízos – decisões acerca do que anotar, sobre a
utilização exata de palavras” (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 163). Reconhecendo estes
limites, fixei-me nas minhas notas de campo e retomei alguns momentos e impressões
que marcaram minha construção da imagem da escola durante a convivência e trabalho
com os alunos/as e demais membros da comunidade escolar.

2.1 Contexto da pesquisa

A escola onde desenvolvi este estudo pertence à rede municipal de ensino da
cidade de Goiânia, Estado de Goiás. Está situada no Jardim São Judas Tadeu, bairro da
periferia da cidade. Próxima ao Campus Samambaia da Universidade Federal de Goiás UFG, esta escola tem recebido, no período matutino e vespertino, estagiários/as do
Curso de Licenciatura da Faculdade de Artes Visuais (FAV/UFG). Entretanto, no
período noturno e com as turmas do EAJA2 (Educação de Adolescentes, Jovens e
Adultos), a escola ainda não havia recebido estagiários e nem projetos de pesquisa
provenientes da FAV. Esta informação me foi dada pelos professores/as durante uma
das primeiras reuniões que fiz na escola para obter autorização para realizar a pesquisa.
A escola é pequena e sua estrutura física é acanhada. O pé-direito é baixo e os
corredores estreitos em relação à quantidade de alunos/as que transitam naqueles
espaços; Apesar de já ter sido ampliada nos anos de 1982, 1992, 1998 e 2002, quando
2

Goiânia teve um caráter pioneiro no uso da terminologia EAJA (RODRIGUES, 2000, p. 67).

foram construídas cinco salas. Rapidamente conheci o espaço da escola e observei que
de alguns pontos, como por exemplo do pátio interno, pode-se ver todo o edifício.
Atualmente (2004), sua estrutura compreende uma secretaria, onde também funciona a
sala do Diretor, uma sala de professores/as com banheiro e armários, doze salas de aula,
uma cozinha com despensa, dois depósitos para materiais de limpeza, um laboratório de
informática e três banheiros de alunos/as (masculino, feminino, portadores de
necessidades especiais). Esses espaços estão interligados por três corredores cobertos
que dão acesso às salas de aula e a um mini-auditório.
A aparência dos espaços não é agradável – mostra-se deteriorada – devido a uma
manutenção precária. As paredes estão sujas, riscadas e descascadas. No banheiro dos
professores/as, por exemplo, a fiação elétrica está exposta; parte da parede perdeu o
reboco, não há ventilação e nem material de higiene como sabão e toalha. O miniauditório é um espaço improvisado, com pouca ventilação e iluminação. Uma pequena
elevação em uma parte do espaço forma um tipo de palco e esta é a única característica
que pode identificá-lo como um mini-auditório. Não há camarins ou espaços adjacentes
para atender esta função e as cadeiras, quando necessário, são trazidas das salas de aula.
Durante o tempo que desenvolvi o projeto na escola não vi este espaço ser utilizado
como auditório apesar de ter sido informada de que ali são feitas reuniões de pais e
algumas sessões especiais de trabalho com alunos/as.
A sala de aula indicada para esta pesquisa mede aproximadamente 5 x 6 m e
reúne, no período noturno, a 1ª e a 2ª séries. A freqüência, em média, de dez alunos/as,
oscila muito, conforme comento em outra parte deste trabalho. A sala possui quatro
janelas basculantes com os vidros pintados de branco, alguns quebrados ou trincados. A
pintura nos vidros pretende dar privacidade à sala em relação ao que acontece em um
dos pátios internos. As paredes têm poucos enfeites ou cartazes. Apenas três mapas:
dois do lado esquerdo (um do Brasil e um do Goiás) e um mapa Mundi. O mapa Mundi
está localizado abaixo de uma caixa de som, fixada próxima ao teto, dentro de uma
estrutura gradeada de ferro.
As paredes são pintadas, a metade inferior em verde claro (a óleo) e a outra parte
em branco (fosco). Há uma faixa de madeira de aproximadamente 20cm, colada na
parede à altura do encosto das cadeiras. Tal proteção é utilizada para evitar estrago na
parede e, em conseqüência a faixa de madeira está em mau estado, visivelmente
destruída em alguns pontos.

O mobiliário é constituído por 30 cadeiras e mesas individuais revestidas de
fórmica. A sala tem um armário de ferro pequeno (1,20cm de altura x 80cm de largura x
40cm de profundidade) com duas portas, que alguns professores/as utilizam para
guardar material de trabalho. Mesas rachadas e quebradas encontram-se misturadas com
outras, em bom estado. Durante o tempo da realização da pesquisa não houve reforma
ou reposição do mobiliário. Há, ainda, dois ventiladores instalados no teto, mas nunca
os vi funcionando.
Os equipamentos da escola compreendem dois vídeos, três televisores, um
retroprojetor, uma tela de projeção, um episcópio, um mimeógrafo a álcool, dois
aparelhos de som e trinta computadores no laboratório de informática sendo que apenas
vinte e cinco estavam em funcionamento. Segundo me informou uma professora,
muitos dos seus colegas não sabem utilizar o retroprojetor ou o episcópio e, conforme
observei, os aparelhos estão empoeirados e arranhados, dando a impressão de descuido.
Os equipamentos ficam guardados à chave e para utilizá-los é necessário agendamento
e autorização do coordenador.
Fundada em 1973, a escola funcionava em dois turnos com duas turmas do
ensino fundamental. Desde 23/03/04, com a proposta de “Ciclos de Desenvolvimento
Humano”, a escola funciona em três turnos e atende, no matutino, os Ciclos II e III; no
vespertino, os Ciclos I e II, e no noturno o projeto AJA no programa de Educação de
Adolescentes, Jovens e Adultos - EAJA, e da Grade Paritária. O projeto AJA3 na EAJA
teve início a partir da década de 90.
São três as turmas do EAJA no período noturno: uma seriada com alunos/as de
1ª e 2ª séries, uma de 3ª e uma de 4ª série. As turmas de 5ª a 8ª séries estão vinculadas
ao projeto da Grade Paritária no qual todas as matérias possuem a mesma carga horária,
sendo uma turma para cada série. Cada turma do EAJA está sob a responsabilidade de
uma professora pedagoga que é a regente de classe.
Há, ainda, uma professora dinamizadora que trabalha com as turmas uma vez
por semana concentrando suas atividades nas necessidades específicas dos grupos,
atendendo aos alunos/as à medida que precisam de acompanhamento e reforço nas
diferentes disciplinas. Além dessas professoras – regente e dinamizadora, as turmas têm
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Foi realizada na rede Municipal de Ensino de Goiânia uma pesquisa sobre a realidade do ensino regular noturno na
qual levantou-se uma série de problemas e “a caracterização destes problemas, dificuldades e desafios peculiares a
esta clientela, desencadearam sugestões que demarcaram de forma expressiva a necessidade de tomar a educação de
adolescentes, jovens e adultos em sua especificidade (...). Os pedidos de mudança (...) deram origem ao Projeto AJA”
(SME, 1996, p. 5).

um professor de educação física que, a pedido dos alunos/as, também trabalha questões
de matemática. A professora de arte, com formação em música, trabalha com as turmas
de 3ª e 4ª series.
Minhas primeiras visitas à escola tiveram como objetivo conhecer o espaço,
conseguir permissão para desenvolver o projeto e, principalmente, reunir informações
sobre o funcionamento, a organização das turmas e a caracterização dos alunos/as.
Recebi parcas informações sobre quem eles/as eram – suas atividades, interesses e
histórias, de onde vinham e que experiência escolar tinham até entrar naquela escola.
Sabia que estas informações surgem, quase sempre, depois que estamos freqüentando o
ambiente. Porém, “a sensação de desconforto e de não pertencer àquele mundo”
(BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 124) me acompanhou durante várias semanas.
Dentre as informações que recebi, algumas já incorporadas nesta descrição,
chamou minha atenção o comentário quase unânime dos professores/as sobre as
dificuldades dos alunos/as para chegar no horário e, principalmente, sobre o cansaço
que demonstravam durante as aulas. Coordenador e professoras comentaram,
enfatizando este tema, sobre as resistências que os alunos/as manifestavam em relação
às atividades escolares, informando-me que eles/as “só aceitavam propostas que
incluíssem a leitura e a escrita”. De início fiquei assustada com esta informação;
receava não conseguir levar adiante o objetivo de privilegiar o diálogo e a interação
com o intuito de aproximar-me da experiência subjetiva dos educandos/as na sua
relação com imagem e arte.
Uma das sugestões que recebi foi que as atividades artísticas “dessem
prioridade à confecção de objetos fáceis, bonitos e úteis”. Em muitos momentos refleti
sobre esta orientação colocando em questão a minha meta de poder ouvir os relatos dos
educandos/as sobre suas experiências. Sentia-me em confronto com minhas próprias
convicções e intenções; rastreava idéias e alternativas que me ajudassem a seguir o
trabalho a que me propunha. Minha impressão era a de que a escola depositava em
mim, como professora de arte, a expectativa de que ajudasse a minorar as dificuldades
de freqüência dos alunos/as e que meu trabalho compensasse a jornada diária, árdua e
pesada que eles e elas tinham até chegar à escola, oferecendo propostas que os
motivasse, porém, sem demandar muita atenção ou concentração.
Ao apresentar o projeto, enfatizei que pretendia dar prioridade ao diálogo, à
troca de experiências e à interação entre os alfabetizandos/as. Ressaltei minha intenção
de promover uma aproximação entre eles/as através de produções artísticas

contemporâneas em ambientes expositivos. Expus, então, minha preocupação
pedagógica orientada no sentido de criar oportunidades para o acercamento com
imagem e arte, levando-os para visitas a exposições na Galeria da FAV e buscando, em
diálogo com os alunos/as, atividades que dessem relevância ao processo de fazer e de
refletir sobre estas experiências. Explicitei, com mais intensidade, minha intenção de
registrar falas, ações e reflexões dos educandos/as motivadas pelas, ou decorrentes das
experiências a serem desenvolvidas.
Coordenação e professoras se mostraram dispostas a colaborar e me informaram
que até o momento não havia sido realizado na escola nenhum projeto de arte com as
turmas do EAJA e que, provavelmente, nenhum deles/as conhecia a Universidade ou à
Galeria da FAV. Esclareci que meu interesse se centrava na forma como os alunos/as
percebem sua experiência com imagem, nas narrativas que constroem – identificações,
associações, vínculos – sobre o processo e vivências em sala de aula e na galeria.
Expliquei que minha proposta não se orientava a partir de recursos metodológicos e
didáticos previamente planejados, mas numa construção que fosse sendo configurada
com eles/as através de diálogos e ações delineados a cada encontro.
Decidimos que os encontros com a turma aconteceriam uma vez por semana, às
segundas-feiras, com duração de uma hora. No pequeno ambiente da escola é fácil fazer
contato com professores/as e alunos/as. Eles/as sempre estavam por ali, nos corredores,
na sala de professores/as, na saída. Contatos informais aconteceram nesses espaços e os
encontros com a professora da turma eram freqüentes. A professora entrava na sala,
acompanhava o trabalho por alguns minutos e fazia comentários sobre um ou outro
aluno/a, demonstrando surpresa ou reafirmando alguma observação feita anteriormente.
Descrever o contexto no qual se realiza uma investigação tem como objetivo
situar o leitor no espaço e nas condições que fazem, interferem e constituem a pesquisa.
A descrição ajuda a compreender como aconteceu minha entrada em campo e como o
impacto das minhas primeiras reações às vezes abalava e outras vezes reforçava os
objetivos da investigação. Conforme comentam Bogdan e Biklen (2004), os
sentimentos do/a investigador podem ter um impacto positivo na investigação. Eles nos
ensinam que “os sentimentos são um importante veículo para estabelecer uma relação e
para julgar as perspectivas dos sujeitos” (p. 131). Para eles, os sentimentos, “se tratados
devidamente, podem constituir um importante auxiliar da investigação qualitativa” (p.
131).

2.2 Imagens que a escola projetou em mim

Durante o período de realização do projeto sempre procurei chegar na escola
antes do início dos trabalhos, com tempo suficiente para ser vista, fazer contatos,
observar deslocamentos e encontros de professores/as e alunos/as. Minha intenção era
aprender a agir no campo e, sobretudo, captar as dinâmicas de interação que a escola
possibilitava. Como adverte Bogdan e Biklen, estava alerta à armadilha de pensar que
podia “passar cada minuto a fazer sistematicamente investigação” (p. 128). Ao
contrário, tinha a intenção de me expor a oportunidades para fazer relações, situar
minha presença como parte da vida escolar e ampliar minha convivência evitando que
minha ação se restringisse à sala de aula.
Esses momentos se mostraram eficazes para a investigação. Foi nessas situações
que recebi os primeiros indícios de que estava sendo aceita naquele contexto e de que
meu comportamento - jeito de vestir, falar, reagir, conversar, perguntar – estava
contribuindo positivamente para o clima de interação que eu desejava criar e que seria
necessário para a continuidade da pesquisa.

Os alunos/as me viam e vinham me

cumprimentar – algumas alunas me saudavam com um beijo ou um abraço – pediam
notícias de colegas e perguntavam quando nos reuniríamos.
Como geralmente eu estava acompanhada das alunas estagiárias ou da minha
orientadora, no início, tive dificuldades para encontrar uma medida de equilíbrio entre a
imagem que poderiam fazer de mim, e de nós, o grupo colaborativo responsável pelas
ações que englobariam visitas à Galeria, apresentação de vídeos e intercâmbio de
reflexões e avaliação sobre o desenvolvimento dos projetos – o das estagiárias e a
minha pesquisa. Essa dificuldade – colocar-me como investigadora, educadora e
participante de um grupo colaborativo – me fez sentir, desde os primeiros momentos em
campo, “como objeto de escrutínio” (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 164).
Pensava na minha experiência anterior com alfabetização de crianças e
visualizava os desafios da nova situação. Via os adultos alfabetizandos/as como pessoas
que queriam, antes de tudo, aprender a ler e escrever, condição que não era
determinante na minha relação com as crianças. Perguntava-me sobre as curiosidades
que estes adultos teriam por outros mundos, sobretudo, talvez, sobre aquele que me
dizia respeito, ou seja, o mundo das imagens e da experiência estética e artística, que a

partir de agora passaria a fazer parte das atividades deles/as na escola, sob o meu olhar e
com a minha participação.
Se o saber das crianças é quase sempre considerado pedagogicamente válido,
que saberes eu encontraria com aqueles adultos? Um processo de aprendizagem a longo
prazo caracteriza a experiência das crianças nas escolas; mas no caso dos adultos, como
lidar com a contradição que, por um lado, impõe a exigüidade de tempo escolar e, por
outro, os pressiona na busca de uma formação básica para sobrevivência, numa idade
avançada? Que impactos teriam esta contradição na construção de um projeto que
pretendia criar oportunidades para interação e para buscar, através do diálogo, sentidos
do fazer e da reflexão sobre experiências com imagem e arte? Que caminhos
encontraria para interligar a prática da sala de aula - as ações ali desenvolvidas - com
espaços para os educandos/as intervirem e colocarem-se frente às propostas?
Me perguntei, com freqüência, se seria capaz de levar a cabo este projeto e onde
ele nos levaria. Me reportava a Sampaio ao explicar que “é impossível observar ou
medir um objeto sem nele interferir, de modo que o objeto ao final desse processo não é
mais o mesmo. Logo, nem observado nem observador mantêm-se o mesmo” (2003, p.
20). Estava ansiosa para me familiarizar com o ambiente, com as pessoas, com o ritmo
daquela vida escolar. Mas, ao mesmo tempo, tinha medo: queria controlar meus
pensamentos e ter tranqüilidade para lidar com as incertezas. Tentei, muitas vezes,
prever e planejar os passos que daria em campo na tentativa de estabelecer uma relação
mais intensa com os sujeitos. Paralelamente, refletia sobre o que estava acontecendo e
me dava conta de que

O espaço da pesquisa é o momento de confronto de diferentes
conhecimentos, da exposição de idéias, certezas/incertezas, medos e
ansiedades; confrontos/conflitos, por meio dos quais vamos articulando
as leituras teóricas com a nossa prática cotidiana, ao mesmo tempo em
que experienciamos o movimento de apropriação/construção de
outras/novas leituras e práticas (SAMPAIO, 2003, p. 2).

Articular as leituras com a prática de campo e perceber os movimentos de
construção de novas leituras me parecia especialmente difícil. As escolas onde trabalhei
anteriormente haviam projetado em mim um apego a uma racionalidade técnica na
condução da prática pedagógica, a um fazer pré-definido e a resultados visíveis e

controlados de ‘sucesso’. Esta escola estava, por um lado, aberta à minha proposta de
pesquisa e, por outro, fechada em uma concepção sobre o que deve ser trabalhado em
aulas de arte com os alunos/as. Assim eu me via e à escola, naqueles momentos iniciais.
A sugestão oferecida em uma das reuniões de que as atividades de arte “dessem
prioridade à confecção de objetos fáceis, bonitos e úteis”, me deixou inquieta. A partir
dessa idéia construí as primeiras imagens da escola e foi com esta ‘sugestão’ que me
debati durante a primeira fase da investigação. No próximo capítulo, na análise que faço
das falas dos alunos/as sobre o tema ‘ensinar e aprender’, retomo esta ‘sugestão’ para
refletir sobre como ela foi sendo re-configurada por mim e pelos alunos/as durante
nossa convivência.

.

Capítulo III
Sujeitos, Percursos e Processos
“Se as coisas são inatingíveis... ora! Não é motivo
para não quere-las... que tristes os caminhos, se não
fora a mágica presença das estrelas”.
Mário Quintana

3.1 Quem somos e como trabalhamos
Antonia, Antonio, Alice, Benedita, Carlos, Célio, Domingo, Edna, Eriveltom,
Francisca, Fernanda, Gláucia, Iara, Jeremias, Jesus, João, José, Maria, Maria das
Graças, Nadia, Raimundo, Rivaldo, Rosana, Sandra, Osório, Rita, Vânia, Walter,
Wesley... São nomes fictícios e, em alguns casos reais, dos sujeitos matriculados nas
turmas de alfabetização quando do início do projeto. Apenas alguns deles viriam, mais
tarde, fazer parte da turma com a qual trabalhei depois dos primeiros encontros. Outros
participariam das visitas às exposições e, às vezes, apareciam na sala para falar com um
companheiro/a, ver o que estava acontecendo, saber ou dar alguma informação. As
turmas de alfabetização do ensino noturno desta escola têm o hábito de se interessar e,
mesmo que momentaneamente, acompanhar – ‘entrar para dar uma olhadinha’ – naquilo
que os/as colegas estão fazendo.
Os sujeitos da turma que reunia 1ª e 2ª séries do EAJA e que participaram desta
pesquisa eram adultos e idosos. Segundo informou a coordenação, estes alunos/as em
processo de alfabetização não tiveram oportunidade de estudar na infância ou foram
obrigados – por necessidade de trabalho ou por outras razões - a interromper os estudos
antes de serem alfabetizados. Nas primeiras visitas à escola, em maio de 2004, estavam
matriculadas na turma com a qual eu trabalharia, oito alunas e sete alunos. Alguns
estiveram presentes em todos os encontros. Outros, como os professores/as haviam
informado que aconteceria, às vezes não apareciam. Depois voltavam. Alguns deixaram
de vir...
A freqüência oscilava. Essa oscilação, de acordo com o coordenador, devia-se ao
cansaço resultante da jornada de trabalho. Alguns começavam o dia às 5 da manhã e, às
7 da noite, depois de um dia de trabalho e quando a aula começava, estavam exaustos.
Posteriormente, soube de outro motivo que contribuía para essa oscilação: os cultos das
igrejas evangélicas que a maioria freqüenta em diferentes dias da semana.
Obtive algumas informações iniciais sobre os alunos/as através de um
questionário que escrevi no quadro negro. Eles/as copiaram as questões atentamente e
as responderam com o mesmo interesse e entusiasmo. Eram onze pessoas na sala neste
primeiro dia (07/06/04). A faixa etária variava entre 24 e 69 anos. Em sua maioria, eram

pessoas nascidas na zona rural, vindas do interior de Goiás e de outros estados das
regiões norte e nordeste.
Moradores/as de bairros próximos à escola, eles/as exercem atividades diversas
como: auxiliar de pedreiro, tapeceiro, costureira, dona de casa, doméstica, armador (na
construção civil), porteiro, camelô, caseiro de chácara. Todos têm jornada de trabalho
de mais de oito horas diárias. Não se conheciam até então. Não sabiam de onde os/as
colegas vinham e o que faziam.
Na primeira etapa do projeto contei com o auxílio, suporte e colaboração de duas
estagiárias do 4º ano do Curso de Licenciatura em Artes Visuais da Faculdade de Artes
Visuais da Universidade Federal de Goiás (FAV/UFG), Guilhermina de Oliveira e
Sandra Santana Silva; do Coordenador da Galeria da FAV, professor Ms. Carlos Sena e
da minha orientadora, Profa. Dra. Irene Tourinho. Na etapa seguinte, além da
participação dos colaboradores/as já citados, contei também com a contribuição da
mestranda do Programa de Pós-Graduação em Cultura Visual, Naia La Bella. A
participação de diferentes colaboradores/as reforça as opções metodológicas do projeto
ao privilegiar a colaboração e a ação de diversos atores na construção de experiências
que fazem convergir, a um só tempo, objetivos pedagógicos, culturais, sociais e
educativos.
Guilhermina, Sandra, a professora Irene e eu planejamos e realizamos duas
visitas às exposições: (1) “Diálogos Possíveis 2”, no mês de maio de 2004 e (2) “Para
ver de(s) perto”, no mês de setembro, ambas na Galeria da Faculdade de Artes Visuais
– Espaço “Antonio Henrique Peclát”. Planejamos, também, uma programação
simultânea de projeção de vídeos que foi realizada no Anfiteatro da FAV. Para as visitas
às exposições, os alunos/as foram organizados/as em dois grupos que incluíam as quatro
turmas de alfabetização, alguns professores/as e o coordenador pedagógico da escola.
Enquanto o professor Carlos Sena recebia um grupo na Galeria, acompanhado por mim
e uma das estagiárias, a professora Irene e a outra estagiária recebiam o outro grupo no
Anfiteatro.
Na Galeria, os alunos/as observavam as obras e ouviam os comentários do
professor Carlos Sena que, de maneira informal, relatava histórias dos trabalhos (como e
porquê tinham sido feitos), comentava sobre os interesses e experiências dos artistas e
destacava elementos e materiais das obras colocando-as em relação com os demais
trabalhos expostos. Provocava os alunos/as a comentarem sobre o que viam interrelacionando os trabalhos com suas vivências e situações do cotidiano.

A programação no anfiteatro, nas duas visitas, incluiu a projeção de vídeos4 e,
em seguida, uma discussão sobre as imagens e idéias dos vídeos. Para o segundo grupo,
a discussão também incluía aspectos do que haviam visto na visita à Galeria. Enquanto
assistiam ao vídeo, os alunos/as saboreavam um lanche (biscoitos, pão de queijo e
refrigerante) que nós – orientadora, mestranda e estagiárias – nos cotizamos para
oferecer.
A idéia do lanche surgiu por duas razões. Primeiro, a informação da
coordenação de que uma das dificuldades para realizar a visita à exposição seria a
coincidência desta com o horário do lanche na escola, momento necessário, pois
propiciava a última refeição do dia ao final de uma longa jornada de trabalho e de
algumas horas de estudo. Outra razão era nossa expectativa de que “lanchar juntos”,
num ambiente diferente, poderia constituir-se numa oportunidade prazerosa de
socialização e solidariedade, criando vínculos afetivos com aquela experiência. A
intenção era unir “o útil ao agradável”, criando laços entre contexto, alunos/as, imagens
e vivências naqueles ambientes. Nossas expectativas e intenções foram confirmadas
através dos relatos dos alunos/as nos “diálogos de trabalho” realizados na última etapa
do projeto, assunto que comentarei em outro capítulo.
A mestranda Naia La Bella colaborou com o projeto durante três encontros
realizados em sala de aula no mês de novembro (2004). Neles, a proposta era
desenvolver um trabalho artesanal de tecelagem que, a partir de uma trama de linhas e
cores, possibilitasse a criação de padrões visuais concretizando algo que os alunos/as
pudessem ‘ver’, ‘fazer’, ‘ter’ e ‘usar’, da maneira que lhes conviesse. Essa necessidade,
apontada pelas professoras na primeira reunião na escola, foi manifestada pelos
alunos/as que pediram para aprender a fazer ‘alguma coisa’ que pudessem guardar e
levar para casa. O significado dessa experiência está evidente nas falas dos alunos/as
colhidas na etapa final do projeto, durante os diálogos de trabalho (entrevistas) como
destacarei em capítulo posterior.
Encerrada esta fase do projeto – visitas às exposições e encontros semanais na
escola, o foco do estudo foi direcionado para as narrativas dos participantes
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Primeira visita: “Polimita Versicolor” - trabalho de pintura corporal, e “Bach” - espetáculo de dança do Grupo
Corpo. Segunda visita: “Isto é Arte” – discussão do tema pelo filósofo Celso Favaretto, da Série Itaú Cultural, e
“Egg Painting” – vídeo-arte de alguns mestrandos e mestrandas (turma 2003) do Programa de Pós-Graduação em
Cultura Visual.

(alfabetizandos/as) e suas experiências. Chamo esta etapa de “diálogos de trabalho” e
sua descrição e análise é parte do próximo capítulo.
A investigação qualitativa tem uma preocupação com ‘qualidades’ de fenômenos
– atributos, condições, sentidos... Como abordagem de pesquisa pode ser descrita ou
caracterizada como “uma atividade situada que localiza o observador no mundo”
(DENZIN e LINCOLN, 2003, p. 4). São práticas que transformam o mundo ou, dizendo
de outra forma, práticas que pronunciam o mundo em “uma série de representações que
incluem

notas

de

campo,

entrevistas,

conversações,

fotografias,

gravações,

apontamentos e lembretes” (p. 4-5). Nesta investigação, além do contato direto com os
sujeitos, incorporar a voz dos colaboradores/as do estudo é condição fundamental para
construir uma compreensão a partir dos sentidos que eles/as dão às experiências vividas.
Segundo Giroux e McLaren “entender a voz do estudante é lidar com a necessidade
humana de dar vida ao reino dos símbolos, linguagem e gestos. A voz do estudante é
um desejo, nascido da biografia pessoal e da história sedimentada (...)” (1994, p. 137).
Torna-se necessário refletir sobre a minha posição e lugar neste projeto. A
atuação compartilhada com os colaboradores/as, que apresentei acima, combina
diferentes ações e formas de participação. Aos poucos, passei ao planejamento e
realização de propostas que respondiam ao crescimento de expectativas do grupo em
relação às minhas idéias e iniciativas.
Essa mudança, fruto de um maior tempo de convivência intensificado com a
minha aproximação com o grupo, fez emergir uma relação de confiança mútua que
possibilitou reciprocidade na percepção de caminhos e interesses próprios do grupo que,
juntos, passamos a formar. Essa condição me permitiu refletir sobre as experiências que
compartilhávamos e sobre o contexto de relações que havíamos criado, facilitando a
realização de novas propostas. Sandra e Guilhermina continuaram seu trabalho com as
turmas de 3ª e 4ª séries enquanto eu prosseguia com a turma que reunia 1ª e 2ª séries.
Refletíamos sobre o projeto e trocávamos idéias, mas nossas escolhas e ações já
estavam sendo pautadas pela sintonia que elas e eu criamos com cada grupo.

3.2 Detalhando o trabalho de campo...
O primeiro contato com a escola foi feito no dia 13 de abril de 2004, quando fui
recebida pelo coordenador pedagógico, que prontamente me mostrou os ambientes e
apresentou às professoras das turmas de alfabetização. Tivemos uma longa reunião onde
ouvi comentários sobre os alunos/as, as atividades que lhes interessavam e dificuldades
que os professores/as observavam nas referidas turmas. Também falaram sobre como
seria desejável um trabalho com arte e com imagem já que o grupo de alfabetizandos/as
não havia tido oportunidade de se aproximar desta área.
Nessa reunião com a equipe pedagógica, definimos que meus encontros com as
turmas seriam sempre às segundas-feiras das 19:30 às 20:30, horário que professoras e
coordenador entenderam que seria melhor para os alunos/as e para a escola.
Combinamos também que meu trabalho se daria através de uma ação educativa que
incluiria visitas às exposições da Galeria da FAV e cuja organização estaria sob minha
responsabilidade, da minha orientadora e das colegas estagiárias do Curso de
Licenciatura que começavam seu estágio naquele mesmo período. No primeiro encontro
com os educandos/as, também expus as intenções e linhas gerais do projeto e detalhei
algumas possibilidades de ação que pretendia desenvolver.
O interesse dos educandos/as oscilou entre uma expectativa relacionada às
visitas a exposições e a possibilidade de fazer trabalhos (pintar, bordar, colorir...) de
‘arte’ e uma resistência justificada pela noção “não sei desenhar”, “não sei pintar”, “não
sei fazer arte” ou “o que vamos aprender com isso?” Havia, ainda, uma dúvida traduzida
em pergunta por uma aluna: “Qual é a serventia disso pra nós?” À medida que os
encontros foram acontecendo e as atividades foram sendo realizadas, as resistências
foram diminuindo. A questão da “serventia” nos acompanhou durante algum tempo.
Educadores/as da escola mediaram este processo interferindo em nome dos
educandos/as

e

pedindo

para

que

fizéssemos

algo

mais

utilitário

ou

ornamental/decorativo que pudesse servir como fonte de renda para os alunos/as, adorno
pessoal ou objetos para a casa.
Aproximei-me gradativamente dos educandos/as propondo atividades que
pudessem ser realizadas individualmente, em duplas ou em pequenos grupos. O
envolvimento entre eles/as e as alternativas de ação que fomos anotando, sugerindo e
elaborando deram espaço para que outros interesses fossem agregados ao trabalho de

sala de aula e tivessem continuidade. A partir desse diálogo – paciente e curioso – a
relação dos educandos/as com o projeto se intensificou permitindo que as “aulas de
arte” ofuscassem receios e resistências.
Logo que iniciei o projeto, a Galeria da FAV anunciou a abertura da exposição
“Diálogos Possíveis 2”. Esta exposição interessava por se tratar de proposta que reunia,
no mesmo espaço expositivo, obras de professores/as e alunos/as da FAV. A
possibilidade de ver uma exposição onde trabalhos de professores/as e alunos/as eram
colocados ‘em diálogo’ me pareceu oportuna para encorajar o tipo de relação que
também pretendia estabelecer.
Iniciamos então um processo cujo objetivo era preparar a visita à referida
exposição. Como primeira parte do projeto, a visita contou com a participação de todas
as turmas do EAJA, de 1ª à 4ª série. Foram quatro encontros na primeira parte do
projeto: dois para a preparação (com duração de trinta minutos cada), um para a visita à
exposição e um para comentários e discussão sobre a experiência (com duração de
quarenta minutos). Estes encontros forma realizados no período de 03 a 24 de maio de
2004.
Após esta primeira etapa, professoras, coordenador e eu definimos que a turma
seriada formada pela 1ª e 2ª séries seguiria como participante do projeto de pesquisa. A
turma tinha 15 alunos/as, alguns novatos na escola.
Durante a segunda parte do projeto, no decorrer de dezesseis semanas, realizei,
com os alunos/as, encontros semanais de uma hora. Esta etapa durou de junho a
novembro de 2004.
A terceira e última parte do projeto foi denominada “Diálogos de Trabalho”.
Nesta etapa realizei encontros/entrevistas com cinco educandos – três homens e duas
mulheres – que estiveram presentes na maioria dos dezesseis encontros da etapa anterior
(Junho a novembro de 2004). Os educandos/as foram receptivos a este convite e
demonstraram interesse para compartilhar suas experiências com os colegas e comigo.
Ao negociar uma permissão para identificá-los como colaboradores/as neste
estudo, decidiram por não usar seus nomes reais. A criação de um nome fictício foi um
momento especial em que todos opinaram, rindo e sugerindo nomes uns aos outros,
inventando novos personagens. Conforme decidiram, assim serão chamados a partir de
agora: Alfredo, Jeremias, Rivaldo, Alice e Fernanda.

No primeiro encontro, reuni Rivaldo, Alice e Fernanda. Mostrei cartazes, de um
painel (fig. 01 e 02) que foi exposto no corredor da escola ao final de 2004, com os
registros das atividades que eles tinham participado e desenvolvido.

Figura 01 – Frente do Painel

Figura 02 – Verso do Painel

Nos primeiros diálogos de trabalho (entrevistas não-estruturadas) os alunos/as
foram ouvidos, quase sem interferência. Os comentários foram gravados e anotados.
Esse procedimento foi resultado de uma negociação na qual discutimos a importância da

gravação para a pesquisa, a forma como o material seria usado e que usos poderia ter.
As transcrições dos diálogos de trabalho foram posteriormente reapresentadas ao grupo,
na íntegra e em forma de temas para que possíveis reformulações, complementações e
retomadas de idéias fizessem parte do processo.
No segundo encontro, além dos três - Rivaldo, Alice e Fernanda - também
participaram Alfredo e Jeremias. Nos encontros posteriores os alunos/as participaram,
às vezes, individualmente, em dupla, ou em grupos de três. Estes encontros foram
mensais com aproximadamente meia hora de duração. Devido a paralisação das aulas
no mês de fevereiro e uma greve de professores durante o mês de março (de 04 a 29), os
encontros reiniciaram e tiveram continuidade nos meses de abril, junho, agosto e
setembro de 2005. No final de 2005 totalizamos dez encontros, incluindo a leitura do
material que eu havia transcrito.
Nos últimos encontros na escola refleti com os alunos/as sobre alguns dos temas
que destaquei a partir da minha leitura das entrevistas. Essa abordagem reflete a posição
de Freire ao enfatizar que

Para o educador-educando, dialógico, problematizador, o conteúdo
programático da educação não é uma doação ou uma imposição – um
conjunto de informes a ser depositado nos educandos -, mas a
devolução organizada, sistematizada e acrescentada ao povo daqueles
elementos que este lhe entregou de forma desestruturada (2004, p. 84).

Os temas sobre os quais focamos nossa discussão tinham como ênfase as
relações dos sujeitos com:
(1) aprendizagem e estudo (sujeito aprendiz);
(2) imagem e trabalhos artísticos (sujeito observador);
(3) o fazer artístico (sujeito produtor), e
(4) experiências de vida e vividas no projeto (sujeito reflexivo).
Em maio de 2006, após ter desenvolvido parte da análise e interpretação dos
diálogos de trabalho retornei à escola para mais três encontros. Reuni-me com quatro
dos cinco participantes do estudo, ocasião em que apresentei e comentamos aspectos do
trabalho e a forma que ele havia tomado. Voltamos a falar sobre o quê tinham
aprendido, das lembranças que ficaram na memória e de como as experiências estavam
sendo descritas e interpretadas na dissertação.

Capítulo IV
Investigar para Aprender:
Caminhos Analíticos e Interpretativos
“Há um grande silêncio que está sempre a escuta...”
Mário Quintana

Ouvir é, talvez, um dos papéis mais importantes, porém pouco ressaltado por
pesquisadores/as na investigação qualitativa. Nesta pesquisa, o ouvir adquire condição
de proeminência. Reconheço que, como pesquisadora exerço funções diferenciadas,
entrelaçadas umas nas outras. Conforme descreve Augé

Vivemos simultaneamente vários relatos. (...) Sabemos bem que em
cada um dos relatos desempenhamos um papel distinto e que nem
sempre temos o melhor papel. (...) Nem sempre resistimos ao desejo de
reinterpretá-los, remodelá-los, para adaptá-los com a situação atual
(1998, p. 47).

Entretanto optei por enfatizar, como base desta análise, a função de ouvinte que
desenvolvi enquanto investigadora na escola. Tinha em mente a reflexão de Souza sobre
as “Fronteiras do cotidiano”, na qual ela questiona a capacidade dos educadores/as para
“enfrentar o encontro com culturas híbridas e desconhecidas” (SOUZA, 2003, p. 247)
que caracteriza o cotidiano das escolas. A relevância dada ao ouvir como procedimento
de investigação está em sintonia com a posição da autora ao explicitar que
Um dos aspectos que denuncia (a nós mesmos) esta dificuldade em
lidar com as fronteiras do cotidiano - as formas híbridas de existência –
é a prática comum de se falar da escola pelo que se diz dela, e a prática
incomum de se falar da escola a partir do que ela diz de si mesma, ou
por aquilo que os sujeitos, nela envolvidos e em relação, estão se
dizendo e dizendo de sua experiência no cotidiano da escola (p. 248).

Souza discute as dificuldades que os educadores/as têm para “narrar as suas
próprias experiências” (p. 249) e faz uma pergunta que levei comigo para a escola e que
agora situa e circunscreve minha experiência como pesquisadora, educadora e aprendiz
neste processo de investigação. Ela questiona: “O educador(a) que foi destituído(a) de
sua experiência pode reconhecer a experiência das crianças ou dos sujeitos com que se
relaciona, no processo educativo?” (p. 249). Para lidar com a provocação inquiridora
que esta pergunta apresenta, recorri a procedimentos que vários pesquisadores
(GOODSON, 2005; BOGDAN e BIKLEN, 1994; GARCIA, 2003; VAN MANEN,
2003) sugerem para o trabalho de investigação qualitativa.
Anotava no diário de campo as falas que diziam respeito às impressões
(lembranças, sentimentos, memórias, situações) dos educandos/as sobre o que estavam

vendo, vivenciando e fazendo. Algumas anotações eram feitas ainda em campo (na sala,
no espaço expositivo ou no grupo de discussão) e outras logo após o término das
atividades. Carregava o diário de campo e isso me permitiu utilizá-lo sempre que surgia
uma idéia, uma lembrança ou questão. Fiz a transcrição das gravações dos encontros e
diálogos de trabalho e esta opção, além de ajudar-me a fazer uma imersão nos dados,
conforme aponta Goodson (2005), confirmou-se como estratégia importante para focar
meus interesses, organizar e definir os temas para análise e discussão.
Relia as anotações buscando ênfases, relembrando e revendo as situações
descritas, criando relações, buscando sentidos. Segui a orientação de Goodson que
assim descreve seu trabalho (http://www.ivorgoodson.com/s-Postmodernity em
24/08/2005):

Ao desenvolver uma análise detalhada, adoto um processo de imersão,
ou aquilo a que chamo “mergulhar nos dados”. Leio e re-leio as
transcrições anotando temas emergentes e recorrentes; organizando as
citações em blocos (‘clusters)’. Em seguida, os blocos de citações sobre
um tópico particular são analisados novamente e um relatório inicial é
preparado. Partindo daí, um texto mais completo e final pode ser
desenvolvido (2005, p.1).

Neste processo de imersão, “os temas emergentes e recorrentes” demarcaram a
abrangência da discussão, sua estrutura e questões-foco da análise. As perguntas e
interesses que no início da pesquisa eram muitas, foram aos poucos afunilando para
duas questões: Como os sujeitos percebem e dão significado para experiências com
imagem e com arte? Que vínculos criam entre as experiências artísticas e suas
experiências de vida? A partir destas questões meu interesse convergia para as falas dos
educandos/as. Ouvia suas manifestações, perspectivas e expectativas, seus pontos de
vista e valorações sobre a experiência vivida com imagens e sobre as relações que
criavam entre estas e outras experiências de suas vidas dentro e fora da escola.
Neste capítulo apresento e discuto estas falas, interpretando sentidos que abrem
espaços para compreender aspectos da relação entre arte e experiência. Organizo a
discussão em três partes que colocam em perspectiva as falas recolhidas nos diferentes
contextos do projeto: a sala de aula, as exposições e os diálogos de trabalho. A análise
tem como foco os temas que sobressaíram nas narrativas: relação com as imagens, com
o aprender-ensinar, e com o fazer.

Seguindo Goodson e Ortega, busco temas redundantes, idéias que se
caracterizam pela “saturação de falas ou saturação de informação” (2005, p. 33),
refletindo sobre os sentidos que impregnam as falas dos educandos/as. Busco, também,
relatar a experiência tal como percebi sendo vivenciada ou entendida pelos
educandos/as, a maneira como eles/as a construíram e organizaram, discutiram e
avaliaram, “dando a elas um determinado sentido, dentro do contexto em que têm
lugar” (ORTEGA, 2005, p. 33).
Neste estudo utilizei imagens de quatro fontes: fotos de aluno/a, imagens de
revistas e jornais, imagens de arte e de vídeo. Conforme indiquei acima, centro minha
atenção nas observações, comentários e apreciações verbais dos educandos/as, feitas
nos distintos contextos onde trabalhamos.
A palavra carrega sentidos construídos na experiência tornando-se assim uma
ponte entre o eu e o outro. Quando internalizada torna-se instrumento do pensamento.
Corsino argumenta que o pensamento, para Vygotsky, “não é expresso em palavras,
mas através delas que passa a existir”, sendo que após muitas transformações se
transforma em fala. Na sua concepção “pensamento e linguagem são indissociáveis e
suas inter-relações acontecem nos significados das palavras que, por sua vez, não são
fixos,

se

modificam e

se

constroem historicamente nas inter-relações sociais”

(http://www.tvebrasil.com.br em 15/06/06).
A reflexão de Vygotsky sobre o papel da linguagem no processo de constituição
da consciência do sujeito se faz presente nas idéias de Paulo Freire, conforme explica
Rodrigues:

A Educação pode favorecer, através do diálogo que se
estabelece no processo ensino-aprendizagem – quando se toma
a realidade como objeto de estudo -, a conscientização do
sujeito, tendo a linguagem, a palavramundo, como este
instrumento articulador (2000, p. 89).

Assim, compreendo que a linguagem é o fio condutor na constituição do sujeito.
Seja verbal ou não verbal, encontra-se interiormente em nosso pensamento e
exteriormente em nossas relações com o outro. Essa centralidade da linguagem na vida
dos seres humanos é destacada por Bahktin (1992). Discutindo o pensamento deste
autor, Corsino afirma que “a palavra é o material da linguagem interior e da
consciência, além de ser elemento privilegiado da comunicação na vida cotidiana, que

acompanha toda criação ideológica, estando presente em todos os atos de compreensão
e de interpretação”. (http://tvebrasil.com.br em 15/06/06).
Destacando o papel da linguagem verbal nesse projeto interpreto as falas que
evidenciam a relação dos educandos/as com o ver, o aprender/ensinar, e o fazer. As
falas revelam envolvimento e valoração dos educandos/as em e com as ações do
projeto. Conforme explica Arendt “a ação sempre estabelece relações” (1995, p. 203).
Na análise, atento para as reflexões proporcionadas por e a partir de ações que se
materializam nas narrativas. É necessário discutir as falas dos alunos/as sobre suas
próprias experiências e refletir sobre elas, pois segundo Freire “a ação só é humana
quando, mais que um puro fazer, é um quefazer, isto é, quando também não se
dicotomiza da reflexão” (2004, p. 40).
Através das falas eles/as manifestam opiniões, perspectivas e modos de
compreender a dinâmica educativa na escola. Manifestam visões sobre aprender e
ensinar arte. Criam relações entre a imagem, o fazer e suas vidas e vivências anteriores
e presentes. Projetam futuros com base em experiências e vontades como, por exemplo,
“aprender a ler e escrever para conseguir um melhor emprego”; “reconhecer os sinais
e informações para andar seguramente de ônibus pela cidade” ou, poder “ler a Bíblia,
sem ajuda”.
As falas demonstram preocupações com a idade e expõem desejos e expectativas
de aprender. Aprender arte, segundo avaliam, é desejável e pode ajudá-los na vida.
Ensinar arte é algo singular, algo que torna alguém ‘especial’. A análise e interpretação
das falas permitiram que eu os ouvisse mais de perto, aguçando minha sensibilidade
para escutar, interpretar e articular sentidos que relacionam aspectos da subjetividade
das experiências vividas individualmente e em grupo (ORTEGA, 2005, p. 32).

4.1 Das falas às imagens... das imagens às falas...
“... a pessoa que fez aquela carroceria também é um artista?”
Como elemento provocador das falas, as imagens e produções artísticas
impulsionam a reflexão em duas direções: primeiro, para o entrelaçamento de discursos
com âmbitos diversos da experiência (individual, íntima, biográfica, afetiva, social e
profissional) e segundo, para o conhecimento de posições particulares, configuradas
pelo modo de pensar e sentir dos educandos/as sobre si mesmos e sobre suas
experiências.
O encontro com objetos de uso cotidiano nas visitas às exposições “Diálogos
Possíveis 2”5 e “Para Ver De(s)Perto”6 provocou questionamentos sobre a mudança de
função daqueles objetos em razão de estarem colocados num espaço expositivo.
Surpresa, curiosidade e riso foram manifestações freqüentes entre os educandos/as. As
falas, durante e posteriormente à visita, deixam transparecer uma memória viva na qual
o sentido das coisas é reconstruído. Objetos familiares, cotidianos, se re-apresentavam
para eles/as, quase que solicitando uma revisão e até mesmo uma re-conceituação.
Um exemplo desta reconstrução de sentido das coisas fica evidente na fala de
Jeremias que contava para o grupo depois da visita: “Me lembro daquele negócio do
paletó, de umas gavetas que não podia abrir e de um pedaço de pau da carroceria de
caminhão” (fig. 3, 4 e 5).

5

Exposição, de 22/04 à 19/05/04, de professores/as e alunos/as da Faculdade de Artes Visuais/UFG no espaço
Antonio Peclat.
6
Exposição, de 2/09 à 1º/10/04, que reuniu recente produção artística de 23 artistas oriundos de 23 estados brasileiros
no espaço Antonio Peclat.

Figura 3
7

“Sem título” .

Figura 4
“Aristóteles”

8

Figura 5
“ De Tanto Ver Não Vejo Mais”9...
Educandos/as observando as obras

Estes foram os três objetos que mais chamaram a atenção: o paletó, o móvel com
gavetas e a carroceria de caminhão. Apresentados numa exposição de arte, a
proximidade desses objetos com o cotidiano fica relativizada. Como é que objetos
comuns, do dia-a-dia, ganham status de arte? Como evangélicos, alguns usam paletó
para ir à igreja. Quase todos vieram de outros estados ou de outras cidades viajando em

7

Obra de Marcone Moreira, 2003. Exposição “Para Ver De (s) Perto”.
Obra de Paulo Veiga, 2000. Exposição “Diálogos Possíveis 2”.
9
Obra de Anahy Jorge, 2000. Exposição “Diálogos Possíveis 2”.
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carroceria de caminhão. Móveis com gavetas fazem parte e freqüentam o dia a dia de
todos eles/as. São objetos da vivência e até mesmo da intimidade de cada um/a.
Constatar essa proximidade da arte com coisas da vida diária causou espanto e
suscitou mistério. Espanto e mistério se traduziram em perguntas como: “Por que a
gaveta não abre?” “Será de quem esse paletó?” “Essa carroceria de caminhão é de
qual caminhão?” Estas perguntas demonstram um intuito de ‘personalizar’ os objetos,
de conhecer suas particularidades, seus vínculos e usos naquele contexto - um espaço
expositivo numa universidade - e fora dele, na cotidianidade.
A carroceria de caminhão remexe as memórias de Jeremias e o faz viajar
relembrando sua vinda para Goiás. “Na primeira vez quando eu vim para Goiás, nós
veio nesses caminhão”. A fala cria um vínculo direto entre arte e experiência vivida.
Ele nos conta: “quando eu vi aquilo lá me deu aquela recordação assim que eu vi o pé
da serra... Quando parava no canto que tinha uma casinha todo mundo descia e corria
todo mundo pro cerrado”. Jeremias fala de sua história, de um momento significativo
de sua vida, instigado por lembranças, referências e contato com a carroceria do
caminhão.
É na singularidade das experiências que “experimentamos este desejo de dar
sentido, este desejo de obter um significado. O desejo não é só um estado psicológico; é
um estado de ser” (VAN MANEM, 2003, p. 97). No contexto da exposição, este desejo
se torna real. Jeremias é a pessoa que veio de longe, que se vê no caminhão, que
reconstrói e dá continuidade à sua trajetória de vida a partir da experiência de ver um
pedaço de carroceria num espaço de arte.
Rivaldo visualiza a carroceria como desenho e objeto da vida e da arte.
Reposiciona e reconceitua sua idéia de carroceria ao comentar: “Ninguém nunca pensou
que aquela carroceria um dia ia servir de desenho... fazer parte dessa arte”. A
ambigüidade da relação entre carroceria de caminhão e espaço expositivo, entre vida e
arte gera dúvidas que direcionam a reflexão para o conceito de arte e de artista. José é
explícito ao fazer este questionamento: “a pessoa que fez aquela carroceria também é
um artista?”
Esse questionamento foi o estopim para o começo de uma discussão onde os
educandos/as questionaram o papel do artista, do trabalho manual e a definição do que é
ou não arte. A tentativa de responder a esta questão é histórica, mas conforme aponta
Shusterman “nenhuma das definições oferecidas até o momento provou ser
filosoficamente satisfatória (1998, p. 21).

Fui surpreendida com a perspicácia dos alunos/as ao perceber e reagir a
questões-chave do mundo da arte. Questões estéticas, epistemológicas e, neste contexto,
existenciais. Tratadas por artistas, teóricos e críticos de arte, estas questões instituem
um tipo de experiência particular, construída a partir do contato e da vivência com
imagens da arte. Pelo que revela esta pesquisa, as reflexões em torno da experiência
artística não dependem do grau de escolaridade ou de familiarização com os produtos
artísticos.
“Quem é o artista?” Essa dúvida criou polêmica. Para eles/as, o mesmo
reconhecimento também deveria ser dado para a pessoa que fez a carroceria e não
apenas ao artista que expôs a peça na galeria. Essa capacidade de inquietar-se com a
ambigüidade de sentidos que a experiência oferece pode ser esclarecida nas palavras de
Freire para quem “não haveria existência humana sem a abertura de nosso ser ao
mundo, sem a transitividade de nossa consciência” (2004, p. 88, grifos do autor, em
itálico). A re-visão desses objetos abriu outro mundo de sentidos para os educandos/as e
esta experiência de um novo sentido deflagra a transitividade a que Freire se refere.
Para eles/as, a memória guardava o significado daqueles objetos dos quais eles
têm consciência. Através da consciência, passado e presente se conectam num outro
espaço e de outra maneira, ampliando o conceito e o significado de tais objetos.
Estas discussões me fizeram refletir sobre o meu papel de educadora ajudandome a compreender a afirmação de Frange

(http://www.artenaescola.org.br em

20/03/06):
A arte e seu
investimentos
significações,
momentos de
invenção.

ensino – a mediação – são atitudes e experiências,
em processualidades ancoradas e reoperadas pelas
são momentos de mediação em ato, em situação,
instabilidades e incertezas, momentos de criação e de

Mediar a relação entre educandos/as e experiências vividas pressupõe tomar
com seriedade as significações veiculadas através das falas bem como das observações
dos alunos/as. Pressupõe, também, tratar as instabilidades e incertezas como momentos
de ampliação do sentido de ser e estar no mundo.

Em um dos encontros em sala de aula10 refletimos sobre imagens escolhidas por
eles/as, retiradas de revistas11 e jornais. Pela primeira vez a turma reunia-se em círculo,
num contato mais próximo em que podiam olhar um para o outro. Com as imagens nas
mãos solicitei que explicassem porque as haviam escolhido e que significados elas
tinham para eles/as. Queria desafiá-los a criar vínculos entre eles mesmos, a falarem
sobre suas preocupações e escolhas. Sentia-me instigada pelo pensamento de Freire
quando explicita que “o sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura com seu
gesto a relação dialógica em que se confirma como inquietação e curiosidade, como
inconclusão em permanente movimento na História” (2004, p. 136).
As imagens suscitaram lembranças e abriram espaço para diálogo. Assumindo
uma posição de “estimuladoras do pensar”, as imagens os colocavam em relação,
possibilitando um modo reflexivo de interação. Fernanda trouxe a imagem de um rapaz
pulando em um rio. Seu relato vem carregado de saudades, evocando lembranças e
preferências ao dizer: “aqui ele está pulando na água. Eu gosto de água. Me lembrei do
dia em que fui em Salinas. Me lembrei da minha vida no Maranhão” (fig. 6).

Figura 6

Falas e imagens são ponto de encontro de subjetividades, espaços onde estão
alojados sentidos pessoais e recordações ainda não compartilhadas com o grupo. Já era
agosto... e através da experiência de escolher e comentar uma imagem eles/as
aproximavam-se e revelavam-se uns aos outros. Repetiam várias vezes seus nomes
completos, informavam onde nasceram, onde moraram, de onde vinham. Alice foi logo

10

Ao todo foram 16 encontros semanais de uma hora cada. Estes encontros tiveram início em 07/06/2004 e
22/11/2004.
11
Revistas: Veja, Época, Claudia, Contigo e exemplares do Jornal “O Popular”.

dizendo: “Eu sou de Pirenópolis”, seguida por Benedita: “e eu de Anápolis”. Rivaldo,
Fernanda, Carlos e Alfredo se deram conta de que vinham do mesmo estado: Maranhão.
Começaram a conversar e o entusiasmo foi aumentando. Os maranhenses
comentaram peculiaridades do bairro onde moravam na cidade de Imperatriz.
Interessados em ouvir o/a colega, suas histórias e percursos, cada um ia aos poucos
personificando a afirmação de Freire ao observar que “nas relações que o homem
estabelece com o mundo há, (...) uma pluralidade na própria singularidade” (FREIRE,
1991, p. 40). Vindos do Maranhão, da mesma cidade – Imperatriz - e residindo em
bairros próximos, falavam de trajetórias comuns, mas de experiências diferentes.
Compreendo que há uma beleza nesse encontro... depois dos muitos dias que
haviam passado juntos na escola, sem se conhecerem. Revelaram partes de si a partir de
uma atividade com imagens, de uma experiência escolar que avivou suas memórias e a
vontade de dizer quem são, de onde vieram, onde estão e o que fazem.
A imagem de uma mulher cuidando de um pé de algodão também contribuiu
para “a criação de um relato do sujeito” (HERNÁNDEZ, 2004, p. 5).

Figura 7

José escolheu esta imagem porque vê sua infância refletida nela. Lembranças do
tempo de menino pontuam sua narrativa: “recortei essa mulher mexendo em um pé de
algodão, porque alembrei da minha família que plantava algodão e da mãe que tecia o
algodão. Lembro dela fiando todo tempo e eu dançando em roda da roda de fiar”. A

imagem que José escolheu aproxima passado e presente, lembranças concretas que são
articuladas através de ações – o trabalho de plantio e de tecer, o fiar, a dança –
condensando suas histórias e seu jeito de ser. Compartilha com os/as colegas momentos
de seu tempo de criança, seu gosto pela dança, o trabalho da família e da mãe. Roda de
fiar, roda para dançar, roda da vida, roda do tempo, roda para troca de experiências.
A imagem escolhida por Rivaldo suscitou reflexões que posicionaram os
sujeitos em relação ao estado, ao governo, ao poder público, à expectativa de que
líderes políticos possam fazer algo pelo país. A imagem de Getúlio Vargas parece
reacender um patriotismo adormecido, ressuscitando uma crença na cidadania. Para
Rivaldo “esse homem aqui foi um grande brasileiro, que desenvolveu, que começou a
desenvolver o nosso país. Getúlio Vargas foi um líder que fez muitas coisas pelo
Brasil” (fig. 8).

Figura 8

Lembranças misturam-se a fatos do cotidiano nas grandes cidades. Rivaldo
afirma e reafirma o modo como morreu Getúlio Vargas: “morreu de uma hora para
outra com uma bala perdida”. A bala perdida ressalta a idéia de fatalidade. O suicídio
não é comentado, ninguém fala dele e eu não insisti em retomar a versão oficial. Talvez
a crença evangélica – fator que muitos compartem – seja um obstáculo para discutir a

questão do suicídio e eu não considerei necessário tirar a limpo este momento da
história. Disposta e com a intenção de continuar ouvindo, mantive minha posição.
Além da crença, a distância no tempo faz empalidecer e favorece outras versões
do fato histórico. O relato que Rivaldo faz para os/as colegas é a versão de uma “bala
perdida”, assumida via oralidade, que reúne e congrega temas e fatos atuais na
construção de realidades. A versão de Rivaldo tem um sentido parcial: houve, sim, uma
bala, e assim morreu Getúlio. Em parte, ficção, mas por outro lado, balas perdidas são
realidade que hoje eles/as ouvem e aprendem a conviver com ela. É como se o fato
histórico se deixasse influenciar por circunstâncias do presente, fatos que a vida
cotidiana mostra e no qual balas perdidas são notícia, tornando-se coisa comum.
Outra fonte de imagens com as quais trabalhei também aparece no relato dos
educandos/as. O comentário sobre um dos vídeos (“Egg Painting”)12, traz um tom de
surpresa e apreciação. Fernanda observa, pensando em voz alta: “Achei muito bonito o
negócio daqueles ovo”. Além da surpresa, um brilho expresso nos olhos: “daquele ovo
com aquelas cor... mudava de cor. Quebrava e mudava de cor”. A surpresa cria o
deleite, reforça a lembrança. Achar bonito é comentário que também carrega um tipo de
avaliação.
Em outro momento, Fernanda detalha sua observação unindo percepção e
imaginação: “Eu pensava que era sangue... Eu nunca tinha visto”. “Era vermelho... da
cor de sangue”. Machado considera “a imaginação como potencialidade humana
fundamental para qualquer idade ou atividade; não existe pensamento genuíno sem
imaginação” (apud BARBOSA, 2005, p. 30).
Em um dos desenhos de Fernanda aparece a relação com o vídeo (“Egg
Painting”). Ela comenta: “(...) a flor ta bonita. Cor de sangue... que nem os ovo”. Na
experiência com imagens nada é desconsiderado ou esquecido. A fala e o desenho de
Fernanda reforçam essa idéia. No desenho, Fernanda usa a cor com intensidade.
Ressalta o vermelho assinando o nome e colocando sua idade (fig. 9).

12

Video produzido pelos/as mestrandos/as de 2004 em Cultura Visual da Faculdade de Artes Visuais/UFG.

Figura 9 - Desenho de Fernanda

4.2 Sobre Aprender e Ensinar...: “Qual é a serventia disso para nós?”

A importância desse tema decorre da freqüência com que aparece nas falas dos
alunos/as mas, além disso, da atitude inquiridora deles/as frente às questões relativas ao
ensinar e ao aprender, situação que caracterizou as diferentes fases do projeto. A
pressão para aprender a ler e escrever, decorrente de necessidades básicas para a
sobrevivência e da constante busca por uma condição de vida mais autônoma e de
melhor qualidade, cria uma preocupação e gera quase uma obsessão que se revela no
modo como os alunos/as se manifestam interrogando os professores/as sobre o uso do
tempo escolar e os objetivos das atividades.
Quando professores/as e coordenador me informaram que os alunos/as só
tinham interesse em propostas que incluíssem leitura e escrita – além de fazer contas, é
claro – não podia imaginar quão presente era esta preocupação. Também não podia
imaginar que este interesse desencadeasse resistências explícitas, manifestadas de forma
clara e inquiridora: “Qual é a serventia disso para nós?” Esta foi a pergunta de uma
das alunas em um dos primeiros encontros quando me apresentei como professora de
arte e fiz o convite para participarem de um trabalho com imagem num projeto que
incluiria visitas a exposições de arte contemporânea.

Para me aproximar deles/as e da maneira como percebem a experiência de
ensinar e aprender na escola busquei “conceitos sensibilizadores” (FLICK, 2004, p. 16),
expressões que estivessem “relacionadas com os sujeitos e as situações” (p. 17), que
revelassem suas formas de entender, avaliar, valorar e sentir tais experiências. Para
alunos/as adultos num processo de alfabetização, a fala representa um instrumento
direto de comunicação e contato com o mundo e é através dela que estabelecem
relações de valor e interagem com as experiências que estão vivendo. Eles/as
manifestam suas opiniões sobre o aprender e o ensinar e suas expectativas sobre o tipo
de aprendizagem que consideram adequada ou eficiente.
Uma das falas que anotei numa aula após a primeira visita a exposição foi: “o
meu objetivo é aprender a ler e escrever”. Esta resistência foi ainda mais veemente em
outra fala na qual uma razão concreta justificava a impossibilidade de participação: “a
minha mão já está dura para desenhar”. De outro educando ouvi um desafio, quase
uma ameaça: “se for começar com aula de desenho a gente não vem...!” Não havia
meias palavras, as manifestações eram sinceras, simples, quase rudes.
Para eles/as, a responsabilidade da escola é ensinar a ler e escrever, de forma
rápida e objetiva. Era como se a idade avançada, condição da maioria deles/as, somada
a uma trajetória de vida marcada por reveses e discriminações lhes autorizasse a
controlar o que consideram ser a função precípua da escola. Qualquer atividade – e a
educação física foi citada como um tempo em que “apenas fazemos brincadeirinhas” –
que não fosse dirigida a este objetivo foge à função da escola. Um deles me disse: “não
estou aqui para perder tempo”.
As aulas de arte não faziam parte do currículo daquela turma e suas falas me
davam uma idéia de como eles/as percebiam a disciplina. Para eles/as, aula de arte era
aula de desenho e na aula de desenho não se aprende a ler e escrever. A resistência,
neste caso, surgia do cruzamento de percepções sobre aula de arte e o que eles/as
consideram ser a função da escola, atrelada a uma necessidade premente: saber ler e
escrever.
A complexidade dessas circunstâncias me fazia rever minha formação, meu
trabalho com alfabetização de crianças e minha construção como investigadora na
escola. Convivia com a resistência e a percebia como uma ‘resistência ativa’: eles/as
queriam saber por que, para que, compreender se podem, se querem, se a arte vale à
pena para a vida deles/as.

Lembrava da observação de Souza sobre a necessidade de considerar “os
indivíduos que estão inseridos nesta cotidianidade [da escola], não como seres
coisificados pela cultura, mas como seres que nela intervêm, reelaborando-a, recriandoa” (2003, p. 247). Como esta autora, me perguntava

Se estamos preparados ou se fomos preparados, em nossa formação de
educadores(as) para interagir com as fronteiras do cotidiano, com este
percurso híbrido do cotidiano da escola, que, através da intervenção
criadora e da posicionalidade dos sujeitos nela atuantes, propicia um
contínuo percurso por margens deslizantes, espaços intersticiais, zonas
de estranhamento, momentos em múltiplas direções, constituindo um
jogo miscigenado que nos lança para outros lugares e outras coisas, ou
seja, para além da pura repetição ou da pura diferença cultural como
essencialização (...) (p.247-248, grifos da autora).

Inseridos em ‘momentos em múltiplas direções’, eles/as não apenas assumem
uma posição de resistência, mas também falam de suas preferências. Sem rodeios,
Rivaldo afirma: “Eu gosto de Matemática. Pra mim, a aula se fosse só de Matemática
eu ia gostar”. Sua relação com o ensino e a aprendizagem reacende a memória situando
uma experiência de infância; primeiro, ao lado da mãe, depois, com outra pessoa, um
patrão com quem trabalhou ainda na sua cidade. Ele conta: “Quando eu estava com dez
anos, minha mãe deu aula lá (Maranhão) seis meses. O estudo que eu tive foi esses seis
meses com dez anos”. O patrão inspirou confiança em Rivaldo e se colocou como
mediador de um processo que embora exíguo e inconcluso, marcou sua experiência: “O
homem me deu um caderno e um lápis. Eu disse: eu não tenho estudo, mas ele disse: eu
vou te ensinar aqui. E foi logo que eu aprendi”.
Uma

preocupação

apontada

pelos

educandos/as

como

prejudicial

à

aprendizagem é a perda de memória, que aparece com o passar do tempo. Alguns
alunos/as se queixam da falta de memória e suas falas evidenciam uma justificativa que
é, ao mesmo tempo, um argumento para explicar suas dificuldades. Eles/as avaliam que
sua memória é insuficiente e contrastam sua condição com a de crianças observando
que a “criança vê uma coisa hoje e não esquece, ela procura”. Apesar da preocupação
com a perda de memória, alguns lembram exatamente quando começaram a estudar.
Fernanda, por exemplo, tem este fato registrado em detalhe: “Eu vim pra cá no ano
trasado e comecei a estudar aqui no dia cinco de agosto do ano passado (2004)”.

A referência à idade é uma constante nas falas dos alunos/as. Ensinar e aprender
depende da idade, afirmam alguns. As falas guardam uma acomodação amadurecida
pela idade e tingida por um sentido de resignação, conforme é possível observar no
seguinte relato: “pra tudo tem um tempo e tem... vamos dizer assim,... porque está
velha, não tem mais jeito de estudar”. Esta fala de Alice me reporta à análise de Freire
ao explicar que “a realidade opressora, ao constituir-se como um quase-mecanismo de
absorção dos que nela se encontram, funciona como uma força de imersão das
consciências” (2004, p. 38).
As falas demonstram uma imersão em consciências de tempo e espaço. Um
tempo que é cronológico e um espaço que representa limites. Limites para aprender,
para estudar, para memorizar. Limites que podem frustar possibilidades de experiências
e sinalizam uma hegemonia da cronologia: o mais novo pode, o mais velho, não. O
mais novo aprende, o mais velho, não.
Isso me leva a refletir com Marilena Chauí sobre

O que é, pois, ser velho na sociedade capitalista? É sobreviver. Sem
projeto, impedido de lembrar e ensinar, sofrendo as adversidades de um
corpo que se desagrega à medida que a memória vai-se tornando cada
vez mais viva, a velhice, que não existe para si, mas somente para o
outro. E este outro é um opressor (apud BOSI, 2004, p.18).

A lucidez de Chauí me leva de volta a Freire quando discute a questão da
“transitividade de nossa consciência”. Reconhecemos a importância das pequenas
narrativas, mas continuamos enfatizando os grandes relatos. Falamos de ‘diferenças’ –
gênero, classe, raça, etnia – mas com frequência omitimos ou ocultamos diferenças de
idade, construídas a cada dia no jogo entre o velho e o novo, o idoso e o jovem, a
tradição e a inovação, tão a gosto da sociedade capitalista. A compreensão das
diferenças e limites etários representa uma ‘absorção’ de contingências temporais e
provoca uma imersão em espaços na consciência que podem estratificar vivências e
segregar experiências que os alunos/as se permitem desejar e relatar.
A ‘resistência ativa’, assim como as preferências, as percepções sobre aulas de
arte, as pressões para aprender a ler e escrever e as considerações sobre memória e
diferenças de idade são realidades que as falas dos alunos/as mostram, constroem e
reconstroem ao refletirem sobre sua experiência na escola. Falando, eles/as se

reposicionam e dão outros sentidos à prática pedagógica e à minha posição de sujeitoinvestigadora-educadora.
À medida que o percurso do projeto foi se delineando, após vários encontros,
comecei a perceber fissuras - brechas e frestas - nas formas de resistência dos alunos/as
ao trabalho com imagem e arte. Perceber a resistência como uma atitude ativa
contribuiu, talvez, para produzir um espaço de reflexão onde eles/as e eu buscávamos,
juntos, dar sentido ao que víamos, fazíamos, falávamos. Reconhecia, entretanto, que
parte da resistência era fruto da falta de oportunidade e, aliada a ela, de um tipo de
preconceito alimentado por uma noção estereotipada de aprendizagem, da função da
escola e do papel da imagem e da arte na vida e experiência de cada um/a.
Sem perder de vista que “o conhecimento de sujeitos que está sendo produzido
dentro de uma cultura de sobrevivência não exclui a necessidade de colocá-los frente a
descobertas de outras capacidades e saberes, ou de outras formas de ser e estar no
mundo” (SOUZA, 2003, p. 256) planejei uma proposta que incluía o desenho. Minha
percepção de que as resistências estavam dando lugar a uma curiosidade produtiva foi
crescendo e tomando corpo. Embora tenha ouvido “não dou conta”, “não tenho jeito
pra isso” e “sei que não vou aprender”, a experiência de desenhar transformou-se em
algo concreto motivando reações positivas nos alunos/as.
A satisfação que experimentam com o ato de desenhar torna-se explícita na fala
de José: “Que bom! Eu estou gostando”. Fez seu desenho e veio me dizer: “Eu gostei
de desenhar”. Falou enquanto fazia e repetiu ao terminar. Jeremias foi mais preciso,
pensou na aprendizagem e valorou a experiência comentando: “A gente está
aprendendo desenho, a gente não sabe. É um advertimento”. Benedita ria e dizia em
voz alta, para todos: “isso aqui é bom demais!”. Surpreendido, Rivaldo explica seu
desenho mostrando-o para mim: “Olha o aviãozinho que eu fiz, avião da TAM. Oh, meu
Deus!” (fig. 10).
Sem se desfazer do desenho, Rivaldo lembrou de trazê-lo numa das sessões de
diálogos de trabalho. Mostrou que havia complementado e observou: “Esse aqui foi eu
que fiz também. (...) Pois é, eu fiz um prédio aqui”.

Figura 10 – Desenho de Rivaldo

A vontade de aprender é disposição que apreendo ao ouvir, olhar as expressões,
observar os gestos e intenções do corpo envolvido e absorto nas tarefas, nas ações. É
difícil descrever este tipo de apreensão – de estados de ânimo, disposições positivas e
produtivas, intencionalidades – através de palavras. Schön, em sua defesa de uma
epistemologia da prática, conta que muitos autores “têm-se mostrado surpresos com o
fato de que a ação especializada com freqüência revela um ‘saber mais do que podemos
dizer” (1998, p. 57). Ele acrescenta que “podemos reconhecer as disposições de ânimo
do rosto humano sem ser capaz de dizer ‘exceto bastante vagamente’, mediante que
signos a conhecemos” (p. 58).
Observo que enquanto eles/as falavam, refletiam “sobre a ação e, em alguns
casos, desde a ação” (SCHÖN, 1998, p. 61, grifos do autor). A fala de Jeremias,
relacionando imagens e processos de significação, explicita vínculos da subjetividade
com as ações de ver e falar: “as imagem fala muito da vida da gente”. Para Jeremias, o
aprender é uma rede trançada por muitos, é uma construção social, é um processo
colaborativo. Suas palavras indicam esta compreensão: “Aquele moço magrinho [ref. ao
Professor Carlos Sena que os recebeu nas exposições] explicou muito. Aquilo lá foi
muito bom. Uma ensina um pouco, o outro também... e assim a gente vai aprendendo”.

Ver, fazer, falar e refletir são dimensões de uma mesma experiência que se
constituiu enquanto nós – eles/as e eu – nos re-posicionávamos. A transformação que
vivenciamos, “não suprime [e sim], miscigena, hibridiza, recria” (SOUZA, 2003,
p.259). Eu também era vista, fazia coisas, falava (pouco), mas refletia com eles/as. Meu
papel de professora tornava-se assunto. Embora a pedagogia seja algo inefável, como
Van Manen discute, para este autor, ‘escutar’ e ‘ver’ a pedagogia são atitudes desejáveis
(2003, p.164). Os alunos/as também me ‘analisavam’ e um deles fez a seguinte
observação: “Uma aula de arte... Depende muito... da pessoa ter aquele dom de... de
professora de arte. Conversar com as pessoas, explicar tudo”.
Rivaldo percebe a importância do diálogo para nós e insere esta prática em seu
quadro de referências familiares: “esse trabalho da senhora é difícil... tem que ficar
conversando com os alunos”. E completa “minha netinha também conversa muito. Ela
vai ser psicóloga”. O diálogo, “como força reconstrutora” (BARBOSA, “Arte e
Reconstrução Social”, 2002), cria interações e intensifica relações.
Uma visão retrospectiva dos encontros na sala, nas exposições e nos diálogos de
trabalho, sinaliza transformações nas atitudes, na maneira com se relacionam entre
eles/as e comigo e, principalmente, na maneira como qualificam suas experiências de
aprendizagem com imagem e arte. Rivaldo, em tom de lamentação, se manifestou
dizendo “pena que o tempo foi curto”. Dialogando com ele mesmo, quase pensando em
voz alta, foi complementando seu relato e dizendo “que a pessoa de idade vai tendo
essas palestras, vai assistindo aqueles filmes e ai vai se despertando”. Jeremias
retomou o assunto da memória demonstrando preocupação e expectativa na
continuidade das experiências: “pra mim ia ser melhor mais aulas porque já tinha visto
a primeira vez e a segunda ia dar pra gravar assim na memória o que é que passou”.
Alice entrelaçou idéias e sentimentos e, assim como Jeremias, também apostava na
necessidade da continuidade do processo: “se eu tivesse outra aula seria melhor. Tinha
mais assim... mais assim uma experiência... porque foi a primeira vez que eu vi e a
segunda ia ser melhor”.
Para os/as alunos/as, as experiências com imagem e arte passaram a ter, no
contexto da escola, outros sentidos. As interações promovidas por essas experiências os
ajudou a perceber e participar desse “jogo miscigenado” da arte, lançando-os “para
outros lugares e outras coisas”, outros tempos, espaços e horizontes. Num dos últimos
encontros, quando perguntei a Rivaldo o que ele pensava sobre arte, respondeu: “o que
vejo na arte hoje é uma coisa... como se diz..., que desperta a curiosidade da pessoa”.

Em sintonia com a posição de Rivaldo, sinto que ensinar e aprender é lançar-se para
outros lugares e coisas, é dar lugar a curiosidade nos permitindo entrar e participar do
jogo híbrido, entrecruzado, da arte e da educação.

4.3 Do fazer à fala e à reflexão...
“Como é bom a gente saber que tem alguma coisa para fazer!”
Durante a investigação tentei equilibrar o ‘ver’ e o ‘fazer’ intercalando estas
ações com o ‘falar’ e o ‘refletir’. Estimulei a combinação entre estas ações para torná-la
situação comum em sala de aula. Quando as falas ganhavam destaque, caso dos
diálogos de trabalho, tinham como motivação as referências visuais utilizadas no
projeto, incluindo ambas: as que escolhíamos e as que eles/as produziam. Em uma das
sessões de diálogo de trabalho, Rivaldo trouxe um de seus desenhos para que o grupo
visse e comentasse. Esta atitude revela a compreensão de Rivaldo de que é possível
aprender a partir de reflexões sobre o próprio trabalho.
A relação de ‘diálogo’ entre ver e fazer, ressaltada nas falas dos alunos/as
sugeriu um terceiro tema que analiso nesta parte: a perspectiva do sujeito que faz, ou
seja, do sujeito produtor. Retomo alguns passos e desdobramentos do projeto para situar
como este tema foi ganhando significado e se instaurando na fala dos alunos/as durante
os encontros. Já mencionei anteriormente o fato de que, no início, os educandos/as
manifestavam resistência a propostas que não incluíssem leitura e escrita.
Romper com esta resistência foi um grande desafio. Na tentativa de enfrentá-lo,
comecei provocando uma discussão centrada no tema “o homem no mundo e com o
mundo: natureza e cultura”, apoiando-me uma vez mais nas idéias de Freire13 (1991, p.
124-142). Família, trabalho, cotidiano e cidade foram os focos principais que
apareceram nessas conversas.
Nos encontros iniciais observei que os alunos/as sabiam pouco uns dos outros e
que as oportunidades para interação poderiam ser bem vindas. Sabia, também, que
precisávamos nos aproximar, se possível, nos conhecer um pouco melhor, criar algumas
13

As dez situações propostas por Paulo freire: 1ª) O homem no mundo e com o mundo. Natureza e Cultura; 2ª)
Diálogo mediado pela natureza; 3ª) Caçador iletrado; 4ª) Caçador letrado (cultura letrada); 5ª) O caçador gato; 6ª) O
homem transforma a matéria da natureza com seu trabalho; 7ª) Jarro, produto do trabalho do homem sobre a matéria
da natureza; 8ª) Poesia; 9ª) Padrões de comportamento e 10ª) Círculo de Cultura funcionando – Síntese das
discussões anteriores.

empatias que acercassem nossas subjetividades. Além de aproximar-nos, estas
oportunidades nos estimularam a refletir sobre o ‘ler’ e o ‘escrever’, sobre a idéia de
‘leitura de mundo’ e da escrita como uma forma de registro, como um fazer que também
pode ser artístico. Falamos da escrita como imagem – cada um tem a sua letra... e
falamos também da imagem como escrita. Conversamos sobre como cotidiano e
experiência vivida nos ajudam a criar vínculos entre pessoas dando um sentido de
coletividade e familiaridade através de interesses, hábitos e preferências comuns.
Em uma dessas conversas surgiu a idéia de construir um diálogo a partir de
fotografias que os alunos/as trariam de casa. Alguns disseram que tinham vergonha de
mostrar suas fotos; outros, que não tinham fotografias, e alguns não se manifestaram.
Para aqueles/as que aceitassem a idéia, propus fotografá-los/as. Definiríamos a hora e
eles/as escolheriam o local. As fotos seriam um ponto de partida para aprofundar o
diálogo sobre a relação natureza – cultura. Falaríamos sobre coisas que nos identificam
e distinguem, tentando mapear o quê e como as imagens falam de nós e sobre nós. Dois
alunos (um homem e uma mulher) aceitaram a proposta.
Fiz as fotos na casa do aluno e da aluna no espaço que eles definiram. Quando
nos reunimos para observar e falar sobre as fotos senti que, aos poucos, eles/as iam
ficando mais à vontade com eles mesmos e comigo. Iniciei o diálogo perguntando o quê
as fotos diziam deles/as e dos colegas fotografados. Os comentários faziam referência a
objetos registrados nas fotos, ao ambiente onde cada um deles escolheu ser fotografado
e às coisas que possuíam.
Surgiram observações como: “José, você fez um muro na sua casa?” ou, no
caso de Alice: “você pagou quanto por este armário?”. Os alunos/as falaram da
necessidade de muro no quintal das casas para protegê-los da violência que hoje nos
rodeia. Comentaram sobre como a TV não pára de mostrar e até mesmo celebrar esta
violência. Atentaram para detalhes e qualidades daquilo que viam. Maria comentou com
um colega: “Seu armário está novinho, hein?!”. Com a observação das fotos o diálogo
foi se expandindo e criando envolvimentos e indagações sobre hábitos e preferências.
Uma colega que freqüenta a mesma igreja de Alice, perguntou em tom de reprovação:
“Isso é uma imagem na porta da geladeira, irmã??” A resposta de Alice foi rápida:
“Isso foi quando a gente ainda não tinha aceitado Jesus”.
Apesar de eu não ter tomado conhecimento da imagem na porta da geladeira (na
foto não é possível distinguir e Alice não quis comentar), pela reação de Alice tive
indícios de que ela, Alice, pensava estar incorrendo em erro ou transgressão de um

preceito religioso. Esta situação ampliou minha percepção sobre a resistência dos
alunos/as a atividades que envolviam imagem e não eram estritamente dirigidas à
aprendizagem da escrita e da leitura.
Estava lidando com a resistência como uma atitude ativa (busca por motivações
e justificativas – “qual a serventia da arte?”), conforme analisei em subitem anterior.
Aquele diálogo desencadeado por uma imagem na porta da geladeira descortinava outro
tipo de influência originada por um preceito religioso, um princípio moral que os
alunos/as compartilhavam, uma intersubjetividade que transpareceu naquele contexto
estabelecendo limites para a relação deles/as com as imagens. Havia um porto seguro,
uma proteção, um marco delimitado de ‘conteúdos’ aos quais as imagens estavam
submetidas - um crivo fundamentado em crença e prática religiosas. Desta forma, o ler e
escrever podiam ‘absolvê-los’ de um suposto malefício gerado pelas imagens.
Compreendi que, provavelmente, antes de ter “aceitado Jesus”, imagens
diversas freqüentavam os ambientes das casas. A partir desse marco, dessa referência,
Alice passou a incorporar um limite na sua relação com as imagens. Limites que, pelo
que pude observar, são difusos, inconsistentes ou até mesmo inconscientes.
A crença religiosa sempre estava reafirmada nas falas dos educandos/as, não
apenas pelo modo como se chamavam (irmão, irmã), mas, principalmente, pelo que
diziam poder/dever ou não fazer como fiéis de uma seita evangélica. As expressões de
agradecimento a Jesus eram constantes e incluíam referências à família, à vida e à
capacidade de aprender. Alice dizia, orgulhosamente, repetidas vezes: “meus filhos,
tudo servo do senhor. Tenho três filhos pastor. Então, eu agradeço muito a Deus”.
Rivaldo, fazendo uma espécie de profissão de fé, se manifestava com a aquiescência dos
colegas: “se não fosse Jesus nós não estaria aqui. Então nós temos que agradecer a
Jesus, porque se não fosse ele não tinha essa sala aqui, a senhora não estaria aqui, nem
eu, nem ninguém”. Maria, em espírito de contrição, afirmava que Jesus tem a missão de
ensinar o que ela deve aprender na escola: “bom, se Jesus ensina eu lê corretamente, aí
eu to aqui”.
Minhas tentativas de quebrar resistências, criar vínculos entre nós e,
simultaneamente, privilegiar a imagem nesse processo, foram indicando alguns
caminhos que me permiti explorar no decorrer de nossos encontros. Com o intuito de
unir o ver e o escrever, após apreciação e comentários sobre as fotos solicitei que
registrassem suas observações. Cada aluno recebeu uma folha com as reproduções das
fotos. Pedi que escrevessem o que viam e, também, o que não viam nas fotos (fig. 11).

Surpreendi-me com o fato de que alguns elogiaram a maneira como os colegas se
apresentavam nas fotos.

Figura 11 - Registro de trabalho realizado pelos alunos/as com as fotos dos colegas

Em outro encontro, distribui uma cópia das fotos em papel A3 e sugeri que, com
a ajuda de um barbante, ressaltassem partes das imagens que lhes interessasse fazendo
uma interferência na reprodução. Estimulei-os a buscar linhas, contornos ou padrões
que pudessem ser reforçados com a ajuda do barbante. Tinha a expectativa de que o uso
do barbante provocasse - além da visão de fragmentos da imagem e de observação
detalhada de aspectos da composição - um trabalho de coordenação motora fina
envolvendo movimentos de mãos e dedos, ação que, segundo eles/as, era um desafio
para escrever.
O trabalho com o barbante gerou reclamações. Protestavam se dizendo velhos
para mexer com isso, que esta atividade deveria ser desenvolvida com pessoas mais
novas. Sugeriram um Centro Comunitário do bairro como o lugar ideal para essas aulas
e esse tipo de atividade.
Esta resistência, como já observei anteriormente, os acompanhou desde o início
do processo mas, aos poucos, foram se envolvendo e concentrando no trabalho. Ao final
da aula, José me disse: “foi difícil para mim, ver aqueles pedaços... mas a gente ta
aprendendo”. Alice avaliou a atividade do barbante como um desenho e fez o seguinte

comentário sobre o resultado de sua experiência: “Eh, coisa feia! Malfeito... A gente
que não sabe desenhar é uma tristeza!!”. O comentário de Alice desencadeou uma
discussão sobre o ato de desenhar e as muitas formas que pode tomar. Arrumar uma
sala, por exemplo, como uma atividade de desenho no espaço. À medida que o interesse
crescia, percebia que o grupo ficava mais coeso.
O fazer instiga uma curiosidade sobre ‘saber como’. José nos contou que fez o
plano, o desenho de onde e como seria construído o muro no terreno da sua casa. O
saber cria expectativas sobre o ‘modo de fazer’ (fig. 12). É nesse sentido que Tourinho
afirma que “saber e fazer estão intimamente ligados na experiência humana (muitas
vezes equacionando: saber=fazer; fazer=saber)” (2005, p. 114).

Figura 12 - José na sua casa

Figura 13 - Interferência de Alice utilizando a foto de José

As duas imagens acima mostram, primeiro, a fotografia na casa de José e, em
seguida, a interferência de Alice na referida fotografia (fig. 12 e 13). Destaco a forma
meticulosa como Alice enfatizou as linhas, reforçando algumas e criando um halo ou
auréola que dá proeminência à cabeça de José. Ela também intensificou o movimento
dessas linhas ao envolver integralmente o corpo de José num contorno helicoidal. Esses
comentários foram feitos para o grupo que achava graça da ‘liberdade’ de Alice para
fazer ‘aquilo’ com a foto de José.
Conhecer quem sou e onde estou foi a motivação que surgiu desses encontros e
que teve continuidade nos seguintes. Fazer um reconhecimento do bairro, do traçado e
curvas das ruas e da posição das praças foi uma experiência motivada pela observação
de um mapa do bairro. A proposta de ressaltar os traçados por onde eles/as andavam,
locais que freqüentavam e os caminhos que faziam para vir à escola foi realizada com
tinta guache, material até então desconhecido para eles/as. Após esta atividade, Rivaldo
expressou sua satisfação de orgulho e comentou: “Eu nunca pintei na vida. Eu pensei: o
que eu vou fazer?... E a senhora disse: Não, o senhor vai fazer! E foi vindo aquele
negocinho assim... e... não é que ficou bonito?” (fig. 14).

Figura 14 - Trabalho de Rivaldo

Alfredo disse para o grupo que a atividade com tinta guache era uma brincadeira
de criança. Entretanto, enquanto pintava, cantarolava: “brincadeira de criança, como é
bom...!!!” (fig. 15). Quando os alunos/as utilizam materiais que não seja o lápis, a
borracha ou a caneta, como foi o caso das atividades com barbante e com tinta guache,
precisam de um tempo maior para vencer bloqueios e timidez, para deixar de lado a
tendência de associar estes materiais com atividades infantis.

Figura 15 - Trabalho de Alfredo

Para os alunos/as, envolver-se com atividade que lhes parece infantil, cria um
deslocamento da posição de sujeitos adultos, responsáveis, que vêm à escola para

aprender a ler, escrever e fazer contas. Porém, a ação vai gerando uma atração, uma
abertura que aos poucos vence as resistências e traz satisfação. Isto fica evidente na fala
de José ao exclamar: “como é bom a gente saber que tem alguma coisa para fazer! A
gente ta desenvolvendo”. Sua fala é uma expressão de prazer, de estar fazendo algo,
produzindo. Prazer que destaco nas falas, mas também, em expressões corporais que
incluem gestos, olhares e sorrisos e que as descrições não alcançam em detalhe e
intensidade.
Enquanto passeavam com os olhos pelo mapa do bairro os alunos/as iam lendo
os nomes das ruas em voz alta. Encontraram uma rua com o nome de Antonio Poteiro.
Acharam o nome ‘Poteiro’ engraçado e fizeram várias perguntas: “Que nome é esse?”
“É gente?” “A senhora conhece?” A curiosidade nos encaminhou para uma
aproximação com as obras de Poteiro. Iniciamos observando uma foto de Poteiro,
falando do artista, vendo algumas de suas obras, comentando-as e reconstruindo um
itinerário similar ao que havíamos percorrido a partir das fotos dos colegas (fig. 16 e
17).

Figura 16
Imagem de Antonio Poteiro

Figura 17
Capa de um catálogo de Poteiro

A imagem de Poteiro como uma pessoa de idade avançada assim como alguns
deles/as, provocou surpresa. Fernanda comentou em tom jocoso: “ih, é um velhinho!”
(...) eu pensei que ele era mais novo, mas é velho. Surgiram outras comparações. Para

Rivaldo, Poteiro “Parece um papa!”, ou, como disse em seguida, “parece Che
Guevara!” Alice se manifestou de maneira assertiva: “Parece mesmo é um Papai
Noel!!!!” José fez um comentário com o qual os/as colegas concordaram: “Com todo
esse jeito de Poteiro, se ele tivesse estudado muito seria um empresário de sucesso”.
O comentário de José gerou discussões que eu busquei focar chamando a
atenção para a posição antagônica que tal comentário revela: artista, sem estudo versus
empresário de sucesso, com muito estudo. Os alunos/as manifestaram surpresa ao
descobrir que pessoas mais velhas, artistas, também produzem e são remuneradas: “ele
deve ganhar muito dinheiro”. A questão da remuneração através da arte despertou
interesse, pois como discute Bosi, “nas épocas de desemprego os velhos são
especialmente discriminados e obrigados a rebaixar sua exigência de salário e aceitar
empreitas pesadas e nocivas à saúde” (2004, p. 79).
O trabalho com a obra “Pássaros” (fig. 18), de Poteiro, além de aguçar a
curiosidade sobre o artista e estimular interpretações e relações subjetivas com
referência ao sentido da imagem, possibilitou a familiarização com elementos que
compõem a obra. Além dos diferentes planos e das cores vibrantes, os alunos/as
observaram o ritmo das linhas, ora circulares (desenho de Alice – fig. 19), ora
horizontais (desenho de Rosana – fig. 20). Essa compreensão ficou evidenciada através
de um exercício.

Figura 18
“Pássaros14”

Figura 19
Trabalho de Alice

Figura 20
Trabalho de Rosana

No decorrer dos encontros os educandos/as insistiam na idéia de que fizéssemos
algo utilitário, decorativo, algo que tivesse ‘serventia’. Pediam algo que pudessem fazer
para enfeitar a casa ou para vender. Como um dos educandos é tapeceiro, a idéia de
desenvolver um trabalho artesanal de tecelagem gradualmente ganhou força e adesão.
A experiência com tecelagem possibilitou vários fazeres. Primeiro, montar o
bastidor. Depois, escolher os fios e as cores e, em seguida, definir a forma de combinálas e organizá-las. Rivaldo descreveu esta experiência com paciência e detalhe “(...)
para fazer aquelas cor... aquilo pelo desenho do fio que você pega e bota uma cor, uma
outra, e outra... e vai trançando e ele vai formando aquelas cores”.
14

Obra de Antonio Poteiro. 24 x 30 cm, s/d.

Figura 21

Figura 22

A colaboração entre eles/as foi ficando cada vez mais fortalecida. Paravam
momentaneamente o trabalho para ajudar uns aos outros (fig. 21), opinavam,
criticavam, elogiavam. Às vezes podíamos ver seis mãos em atividade num mesmo
trabalho (fig. 22). Ao final, a afirmação de satisfação individual era comum: “Esse é o
meu, foi eu quem fiz!” [grifos meus]. Nesses dias, esqueceram do relógio e
permaneceram trabalhando até o fim do período da escola15 fazendo apenas uma
pequena pausa para comer a merenda, na sala.
Nesta proposta de um trabalho artesanal de tecelagem o interesse recaiu tanto no
processo de fazer como no produto e suas possibilidades de uso. Falaram, também, de
como o conhecimento se reconstrói a partir da experiência. Rivaldo descreveu esta
reconstrução destacando a relação entre ‘explicação’ e ‘interesse’ como base da
aprendizagem. Com simplicidade ele vai refazendo seu processo e dizendo “... isso aqui
eu pensava que era difícil para fazer...! Quando eu via assim feito... eu achava que era
tão difícil fazer e até que não é tão difícil! É fácil, depende da explicação e do interesse
da gente. Ai se torna fácil” (fig. 23).

15

Nesses dois encontros para o trabalho de tecelagem ficaram das 19h e 30 min até 22h.

Figura 23 - Trabalho de Rivaldo

Ao terminar seu tapete, Alfredo (fig. 24) mostrou-o para turma para a turma
como se fora um troféu. Ele também é paciente e meticuloso na sua descrição e atenta
para a ‘tecnologia’ que dá suporte ao fazer. Um semblante radiante carrega o sorriso que
complementa sua fala:
“Eu achei que estava fazendo uma coisa de muita utilidade. Eu achei
que fosse difícil aquilo, mas para tudo tem uma tecnologia. Primeiro
faz aquele quadradinho e põe os preguinhos. Passa o fiozinho e depois
vai trançando. Quando a gente começa a fazer, ai a gente vê que não é
tão difícil assim”16.

Figura 24 - Trabalho de Alfredo

16

Fala registrada no diário de campo no dia 22/11/2004.

Jeremias, ao avaliar sua experiência diz estar utilizando o que aprendeu para
produzir em casa: “Gostei muito. Aprendi fazer também. Fiz até uma gradinha lá assim,
preguei uns preguinhos. (...) Acho que agora vou fazer aqueles grandão de cordão. A
gente vai trançando, né? Vou fazer aquele tapetão”. Fica no ar um gostinho de quero
mais. Um colega comenta: “se fosse para fazer de novo eu queria aqueles negócios de
tapete”. Alfredo terminou o seu trabalho e foi ajudar Jeremias (fig. 25).

Figura 25 - Jeremias e Alfredo trabalhando

Enquanto trabalhava Alice ia conversando: “eu vou vender o meu para vocês
por R$ 200,00” (fig. 26). A sala se transformou em atração para colegas de outras
turmas que entravam, olhavam, faziam comentários, davam palpite e saíam. Para uma
das colegas, Alice se justificou dizendo: “eu vim pra cá pra aprender a ler e a escrever,
mas já que estou aqui eu vou fazer o que a professora está pedindo”.

Figura 26 - Alice trabalhando

As diferentes etapas desta investigação me fazem refletir sobre a idéia de
‘unidade’ abordada por Dewey na sua discussão sobre o conceito de experiência. Para
Dewey,

Uma experiência possui uma unidade que lhe confere seu nome,
aquela comida, aquela tempestade, aquela ruptura de amizade. A
existência dessa unidade está constituída por uma qualidade única
que penetra toda a experiência, apesar da diferença de suas partes
constitutivas (1980, p. 90).

Esse sentido de ‘unidade’ “torna o mundo e nossa presença nele mais
significativos e toleráveis” (DEWEY apud SHUSTERMAN,1998, p. 239). As ações de
ver, falar, fazer e refletir constituem experiência que, no processo de escolarização,
congrega pessoas, imagens, vidas, idéias e práticas. Nóvoa reforça e contextualiza o
conceito de experiência instigando-me a rever e reavaliar minha própria concepção
sobre este conceito. Segundo ele “o conceito de experiência não se refere apenas a um
simples ‘viver os acontecimentos’ mas também abarca a forma como ‘as pessoas
construíram os acontecimentos ao tempo em que os viviam” (2003, p. 65).
A atividade da tapeçaria colocou os/as alunos focados na ação, vivenciando a
experiência através do fazer. Para Freire “o homem se identifica na própria ação:
objetiva o tempo, temporaliza-se, faz-se homem-história” (1979, p. 31, grifos do autor,

em itálico). Nesta atividade, o fazer assumiu sentidos construídos pelos/as participantes
em ação.
Este fazer proporcionado pela experiência da tapeçaria possibilitou uma
consciência da força reconstrutora da ação, objetivando, inclusive, um tempo futuro, de
expectativas e projetos. Esta consciência fica evidenciada no depoimento de Alfredo:
“agora eu já sei onde a gente compra aquelas linha pra gente continuar o trabalho.
Porque eu tenho lá o desenho assim pra fazer o quadrozinho pra continuar o trabalho”.
A experiência do fazer e a consciência da ação geraram confiança. Para Freire, o
que importa “não é a repetição mecânica do gesto, este ou aquele, mas a compreensão
do valor dos sentimentos, das emoções, do desejo, da insegurança a ser superada pela
segurança, do medo que, ao ser “educado”, vai gerando a coragem” (2004, p. 45).
Confiança e coragem que qualificam o indivíduo como sujeito-produtor. Confiança e
coragem que nos ajudam a compreender que “entre nós e o mundo as relações podem
ser criticamente percebidas, ingenuamente percebidas ou magicamente percebidas, mas,
entre nós há uma consciência destas relações a um nível como não há entre nenhum
outro ser vivo com o mundo” (FREIRE, 2006, p. 101). Percepção de relações indivíduomundo, conquistadas na experiência de um ‘fazer’.

Capítulo V
Quem nos viu, quem me vê...
“O que mata um jardim não é mesmo alguma
ausência nem o abandono... O que mata um jardim
é esse olhar vazio. De quem por ele passa
indiferente”.
Mário Quintana

Neste capítulo final considero importante retomar a colocação feita por Sampaio,
quando diz ser “impossível observar ou medir um objeto sem nele interferir, de modo
que o objeto no final desse processo não é mais o mesmo. Logo nem observado nem
observador mantêm-se o mesmo” (2003, p. 20). A união de ação pedagógica e pesquisa
focou, através do diálogo, uma construção colaborativa de vários atores em torno de
experiências vividas no processo de interação com arte e imagem. A influência ou o
impacto

dessas

experiências

na

vida

dos/as

participantes

–

alunas/os

e

professora/investigadora – deixou registros que enriqueceram minha visão de mundo,
minhas concepções sobre arte, alfabetização, escolarização e, principalmente, sobre o
trabalho pedagógico.
Através desta pesquisa constato que a investigação docente, apesar do
reconhecimento da sua importância e da literatura produzida sobre o assunto, continua
representando um desafio pessoal, intelectual e profissional. As reflexões que esta
pesquisa provocou me conduzem a três pontos que sintetizam este trabalho e a
necessidade de dar continuidade à investigação docente tanto sob uma perspectiva
crítica quando interpretativa. Os pontos que ressalto no decorrer desta pesquisa são: (a)
conflito entre estrutura e liberdade; (b) intensificação da prática do diálogo, e (c) criação
de territórios comuns e incomuns de aprendizagem.
O conflito entre estrutura e liberdade me coloca – educadora e pesquisadora numa disputa de um “cabo de guerra” que apresenta, de um lado, ações pré-estruturadas
e de outro, a expectativa de liberdade. Entre os dois extremos, deparo-me com embates
entre esquemas tradicionais de ensino e de aprendizagem estabelecidos pela teoria e
prática da escolarização e com a necessidade da criação de espaços para atender
necessidades, interesses e, especialmente, potencialidades de uma prática educativa
dialógica, construída de forma colaborativa. Este conflito entre estrutura e liberdade põe
em evidência a importância da tomada de decisões no processo de ensino e pesquisa
mostrando, sobretudo, a necessidade de investigar e refletir “sobre quê conhecimento
deve ser interpretado e utilizado” (COCHRAN-SMITH E LYTLE 2002, p. 17). De um
lado, prescrições e normativas e de outro, o vigor de processos e produtos que vão se
desenhando em conjunto.
Durante as diferentes etapas deste projeto o desafio parecia muito maior que a
minha capacidade para enfrentá-lo. Sentia-me insegura, pois mesmo ancorada na
proposta de uma atuação compartilhada, não podia perder de vista a confluência

contínua entre metodologias: de investigação e de ensino. Freqüentemente me
perguntava: como as práticas de investigação podem integrar-se às de ensino? Como
elas se beneficiam?
A flexibilização do trabalho docente proporcionada pelo diálogo e a interação
entre educandos/as e professora/pesquisadora oferecem liberdade na construção do
conhecimento. Essa liberdade aponta e conduz para várias possibilidades pedagógicas.
Visualizar possibilidades e mediar diálogos foram ações que me permitiram lidar com o
conflito entre estrutura e liberdade. Um fazer pedagógico dialogado não se prende a
generalizações e impõe a preponderância de um ritmo onde a ‘circunstância educativa’
gera experiência auto-formadora e crítica.
No decorrer dos encontros eu, educadora, deixei meu papel de liderança e ‘voz’,
e passei a compartilhar minhas posições com os colaboradores/as e alunos/as. Esta
forma de ensino que descentra o papel de um líder absoluto diante da sala gera dúvidas
quanto aos resultados da aprendizagem. A diluição do meu papel como educadora ficou
registrada em um dos ‘diálogos de trabalho’. Quando perguntei sobre o que aprenderam
durante a experiência, Rivaldo fala, sem receio: “aprendi muito com aquela outra
professora [Naia] e com aquele professor magrinho [Carlos Sena] que explicou tudinho
na exposição”. Diálogo e colaboração trouxeram para Rivaldo e para mim a
compreensão de que a experiência de aprender é sempre um momento relacional que
nos coloca em (inter)dependência com o ‘outro’.
Outro ponto que ressalto é a criação de territórios comuns e incomuns que
estimularam a troca e o reconhecimento do outro. Um exemplo é o diálogo sobre a
origem de cada um, suas culturas, seus primeiros espaços de formação. O bairro, a rua, a
casa, a escola, espaços que entraram na sala de aula e criaram territórios de saberes, de
lembranças e de experiências. Além de territórios comuns surgiram territórios
incomuns. A reflexão sobre a arte contemporânea, sobre o artista e seu trabalho, sobre o
público e as interpretações que o olhar constrói foram temas que expandiram a
experiência para territórios ainda não visitados, porém provocadores de questões e
sensibilidades.
Esses ‘territórios incomuns’ encontram em Freire sua expressão contundente: “o
mundo pronunciado, (...) se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir
deles novo pronunciar” (2004, p. 78). O ‘mundo pronunciado’ faz-se, por exemplo, na
experiência dos educandos/as com a arte contemporânea, com o espaço de uma galeria
de arte que ‘se volta problematizado’ nas questões, opiniões e interpretações geradas

pela experiência. Questões-chave do mundo da arte se tornam objeto de reflexão
conjunta: qual o papel do artista? O que é ou não é arte? Quem é o artista?
Estrutura e liberdade, diálogo, territórios comuns e incomuns... Refletir sobre a
prática docente é também refletir sobre meu papel nesta pesquisa. É como se esse
trabalho funcionasse como espelho que reflete e refrata concepções, hábitos,
expectativas e desejos. Ao experimentar a posição de investigadora-aprendiz, ouvinte e
participante, pude também contemplar minha imagem de educadora projetada no
processo, nas ações e falas dos participantes. Esta condição refrata dúvidas, indecisões e
conflitos subjetivos fazendo-me lembrar a imagem da madrasta da Branca de Neve ao
confirmar como é difícil olhar-se no espelho e não ouvir a resposta desejada.
A imagem do espelho me leva a refletir e refrata a crítica de Hernandez, para
quem

A arte-educação segue sendo muito pouco problematizadora, segue
sendo mais uma auto-afirmação do que um ato de dúvida (...) as
experiências dos sujeitos não são uma parte de uma prática de
educação. Uma coisa que os brasileiros gostam bastante é da
celebração. Tudo que fazem é lindo, é maravilhoso, é extraordinário
(2004, p. 5).

Fazendo auto-crítica como arte-educadora passei a observar essa tendência à
‘celebração’ e refletir sobre impactos e implicações que tal tendência pode desencadear
na minha experiência com alfabetização visual de crianças. Percebo que a tendência à
‘celebração’ pode mais facilmente se instalar nas práticas de alfabetização de crianças,
ou seja, é um problema talvez mais afeito a educadores/as que atuam junto a esta faixa
etária. Trabalhar com adultos um processo de alfabetização visual, que buscou
estabelecer relações entre ver, falar, fazer e refletir, ressaltou a importância do diálogo
como elemento desencadeador de trânsito entre estas ações e ‘gerador’ de territórios
comuns e incomuns de aprendizagem com arte e imagem. Mais importante me permitiu
pensar a celebração, não para excluí-la do processo, mas para evitar que se sobreponha à
experiência cotidiana do aprender.
Experimentei a dificuldade de libertar-me da força e do poder da celebração,
forma de ‘espetáculo’ escolar que dá visibilidade a resultados em detrimento de
aprendizagens. Poder que pode esterilizar – no sentido de tornar menos flexível, mais

rotineira e assertiva - a prática pedagógica pensada sem os alunos/as, que mantém
olhares sem visualizar desvios.
Incorporar o diálogo como elemento desencadeador de trânsitos entre ver, fazer,
falar e refletir e como ‘gerador’ de territórios comuns e incomuns de experiências com
arte e imagem é pensá-lo como um rizoma que permeia e nutre estas ações, juntamente
com dúvidas, resistências e preferências, transportando-as com as subjetividades de
cada um/a para dar sentido às experiências vividas. Barbosa defende o diálogo como
fundamental na educação e, segundo ela, Freire “está no centro dessa idéia”. O diálogo
“como força reconstrutora”, “como estimulador do pensar” (BARBOSA, “Arte e
Reconstrução Social”, 2002) reposiciona os sujeitos em relação às suas filosofias de
vida, seus fazeres e valores.
O diálogo é também responsável pelas manifestações de autonomia dos
educandos/as. Autonomia “que vai se constituindo na experiência de várias, inúmeras
decisões, que vão sendo tomadas” (FREIRE, 2004, p. 107) e não como ponto final ou
resultado alcançado. Autonomia que é experimentada nas pequenas decisões como, por
exemplo, observei durante o processo de fazer tapetes. Montar o bastidor, escolher as
cores, trabalhar com um colega e opinar sobre o trabalho do outro são experiências que
solicitam e reforçam tomadas de decisões, posicionamentos subjetivos e práticos.
Rivaldo avaliou e identificou o limite dessa autonomia, consciência que sua fala
expressa de maneira concreta: “Se eu tivesse tempo e tivesse assim... material pra mim
trabalhar, eu já tinha feito. Eu achei muito bom!”. Outras falas também apontam para
os limites da autonomia, para a precariedade de condições materiais e sociais que
impedem a continuidade de certos fazeres na escola e fora dela. Mas instala-se o desejo,
‘força reconstrutora’ que abre caminho para outras experiências. José conta da sua
decisão: “aprendi fazer também. Fiz até uma gradinha lá em casa assim, preguei uns
preguinhos...”.
Fazer e aprender não estão desvinculados nas falas dos educandos/as. “Como é
bom a gente saber que tem alguma coisa para fazer!” é uma exclamação que reverbera
na minha memória. Neste caso, fazer, aprender e prazer estão integrados. A experiência
da tecelagem é a principal referência quando pedi para fazerem uma apreciação do
processo que vivenciaram. Fernanda generalizou, para em seguida destacar esta
experiência: “Eu aprendi muita coisa. Nossa senhora! Eu lembro até hoje do tapete. Eu
gostei de fazer o tapete. Tecer...” A tecelagem também avivou a memória de Alice: ‘Eu
aprendi muita coisa. Na verdade foi dentro dessa sala aqui que nós fizemos aqueles

tapetinhos”. Alfredo foi direto e, como Rivaldo, ressentiu a impossibilidade de
continuar: “Aquele negócio do tapete. Eu não inventei, não. Mas se continuava... eu
consigo”.
Territórios comuns e incomuns de saberes foram criados através do diálogo. As
lembranças de Alfredo, Alice, Fernanda, Jeremias e Rivaldo fizeram da sala de aula um
espaço de reconstrução, de provocação de desejos, de manifestação de histórias de vida
que se encontram nas imagens, na experiência de ver, fazer, falar e refletir. Bosi adverte
que “se o adulto não dispõe de tempo ou desejo para reconstruir a infância, o velho se
curva sobre ela como os gregos sobre a idade de ouro” (1994, p. 83).
A lembrança de Rivaldo de um trabalho visto em uma das exposições
exemplifica este olhar para a infância, para experiências de vida que constroem saberes
compartilhados. Ele fala da visita e recorda: “eu lembrei da ema lá do nosso estado,
estado do Maranhão. Ela é um pássaro muito grande... Se você vê o tamanho...!!!. Você
já viu o ovo da ema?”. Parei para pensar. Este território de Rivaldo era incomum para
mim.
Eu nunca vi um ovo de ema. Também não conhecia, antes dessa investigação, o
significado de palavras como: flobéia17, lançadeira18, aceiro19. Não sabia qual é a função
de um armador na construção civil. As imagens tomam conta e contam do nosso
cotidiano. Barbosa reforça esta idéia quando enfatiza a necessidade da “(...) leitura de
palavras, gestos, ações, imagens, necessidades, desejos, enfim, leitura de nós mesmos e
do mundo em que vivemos” (1998, p. 35). Com os educandos/as revi meu mundo, criei
territórios de indagação e confrontei-me com minha prática docente.
Hernández faz eco com a idéia de Barbosa ao dizer que através de uma
compreensão crítica podemos “aprender a questionar as representações que são
apresentadas como canônicas, como oficiais, como impossíveis de serem pensadas de
outra maneira” (2004, p. 5). Para ele, a capacidade de significar através de imagens é,
também, função da educação. O papel da educação, nas palavras dele, é “retomar relatos
existentes para construir novos relatos onde eu estou incluído, onde eu participo, onde
eu coloco meu olhar” (p. 5). Eles/as e eu nos colocamos e colocamos nossos olhares
retomando e construindo novos relatos

17

Espingarda Flobeia Winchester. Calibre 22.
Peça do tear que tem um pequeno cilindro ou canela em que se enleia o fio para o fazer passar pelos fios do
urdume.
19
Barreira natural ou construída, destinada a causar descontinuidade do material combustível (ex.: rios, estradas).
18

Através da voz dos alunos/as esta pesquisa oferece contribuições para a reflexão
sobre a imagem na educação de adultos pondo em evidência que “a investigação do
professorado se encontra profundamente arraigada em acontecimentos cotidianos das
escolas e das aulas e em experiências vivas dos professores e estudantes” (COCHRANSMITH ELYTLE, 2002, p. 172).
O conflito entre estrutura e liberdade, a intensificação do diálogo e a criação de
territórios comuns e incomuns são pontos que remetem a Black et all (2002) quando
perguntam “Quanta autoridade e controle deveria ter um professor e [em decorrência],
“que ‘voz’ tem valor ou pode ser escutada na aula?” (2002, p. 274). Eles afirmam,
ainda, que “não apenas temos que reagir frente ao que eles admiram, mas também saber
escutar como vêm o mundo” (p. 274, grifo meu).
Estes autores analisam seu trabalho pedagógico e concluem

Nos demos conta de que o ensino e a aprendizagem são atividades
sociais. Se dão a partir de interações com os textos, os conceitos, as
teorias e sobretudo, com interações entre sujeitos. Além disso,
cremos que é ponto chave implicar-nos constantemente com o
conhecimento de nossas crianças assim como em nosso próprio autoconhecimento de forma que possamos maximizar e enriquecer nossas
interações (p. 275).

Neste estudo, diálogo e interação caminharam juntos. O conhecimento dos
alunos/as e minha reflexão como educadora que investiga sua prática possibilitaram um
exercício contínuo de auto-conhecimento construído sobre o que acontecia na aula e
depois dela, numa busca sistemática por um processo que Shulman (apud COCHRANSMITH e LYTLE, 2002, p. 31) denomina “ecologia da aula”. A ampliação e o
aprofundamento do conhecimento docente foi um dos resultados que esta pesquisa
trouxe para minha prática profissional. Vi-me em tempo de interrogações, de
inseguranças e de reavaliações. Tenho claro, como diz Belzer, que “tudo que faço como
educadora mostra a importância e o valor de incorporar o conhecimento e as crenças dos
estudantes como parte do conteúdo de aprendizagem da aula” (apud COCHRANSMITH e LYTLE, 2002, p. 375).
Com a incorporação do conhecimento e crenças dos educandos/as ouvi e vi se
delinearem traçados para duas perguntas centrais desta pesquisa: Como os sujeitos
percebem e dão significado para experiências com imagem e arte? Que vínculos criam

entre as experiências artísticas e outras experiências de vida? Tais traçados projetam a
afirmação de Barbosa ao explicitar que “através da Arte [e da imagem, acrescento eu] o
sujeito, tanto nas relações com o inconsciente como nas relações com o outro, põe em
jogo a ficção narrativa de si mesmo” (2002, p. 56).
Investigar a prática docente é praticar a docência como pesquisa do outro, de si
mesmo, de ações e de narrativas. Barbosa destaca a idéia de Freire para quem “a
educação é um processo de ver a nós mesmos e ao mundo à volta de nós” (2005, p. 12).
As visitas às exposições de arte contemporânea fizeram Rivaldo repensar valores e
reconstruir sua perspectiva sobre a atividade artística. Sua fala descreve seu processo e
sua interação com este território até então incomum: “Isso é uma coisa que eu nem
sabia. Dessa aula de arte. Só perguntando, só informando palavras, formando
desenhos... eu não sabia disso. É muito importante. Vai desenvolvendo a pessoa, a
pessoa que vai trabalhando”.
‘Informar palavras’ e ‘formar desenhos’ representou para Rivaldo um tempo de
reconstrução. Alice complementou Rivaldo e deu visibilidade ao trabalho docente, ao
arte-educador/a. Um olhar diferenciado sobre Edna, sua nora, contribuiu para que Alice
criasse um relato que valoriza e legitima a profissão de arte-educador/a ao lado de
outras socialmente mais reconhecidas

“Eu não tinha nem visão do que era artes. Depois que a gente se
conheceu a gente passou a entender melhor. O que é a pessoa se
sacrificar, formar e ser professora de artes. É uma profissão. Como
você, a Edna que está nesse caminho. A gente sabe que vocês estão
sacrificando para chegar lá. É como um advogado. Meu filho formou
advogado esse ano. Quer dizer que chegou a carreira dele, quer dizer o
que ele pensava. É a mesma coisa, vocês”20.

Alfredo, Alice, Fernanda, Jeremias, e Rivaldo parecem me pedir para não
concluir esta pesquisa. Pedem-me para continuar revendo-os enquanto revejo a mim
mesma. Provocam-me para olhar, de forma renovada, o trabalho docente com imagem e
arte. Estimulam minha prática e incitam minha reflexão sobre os sentidos da experiência
visual, sobre ensinar e aprender e, principalmente, sobre um fazer que incorpora o ver e
a voz daqueles que se encontram para reconstruir suas perspectivas de mundo e de si
mesmos.

20

Fala registrada durante os diálogos de trabalho.

As tramas e teias que esta investigação (re)constrói solicitam narrativas que não
devem depender apenas da escrita. Com a intenção de ampliar os sentidos do texto
organizei uma seção final para este trabalho com imagens que ‘falam’, em silêncio, de
outros espaços e tempos de aprendizagem vivenciados nesta pesquisa.

5.1 Narrativa em quadrinhos
Revivendo tramas e teias do ver, fazer, falar e refletir
As imagens que apresento nas folhas seguintes têm o objetivo de destacar
instantes da pesquisa e mostrar momentos além daqueles que o texto descreve e analisa.
Unem memórias, vivências, sensações e encontros. Selecionei imagens que apresentam
as diferentes ações do projeto e as ordenei cronologicamente. Incluí algumas que foram
utilizadas anteriormente e que servem de ganchos que as unem com o texto.
Esta narrativa em quadrinhos tece fios do processo e revive teias e tramas do ver,
fazer, falar e refletir assim como da construção de territórios comuns e incomuns que
marcaram a nossa trajetória. Fiquei surpresa com a reação dos alunos/as ao observarem
suas faces às vezes desfocadas, estratégia utilizada para evitar identificação.
Reclamaram. Queriam ver-se e ser vistos nas imagens. Era tarde, não havia mais tempo
para recuperá-las.
A manifestação desta vontade dos alunos/as me fez refletir sobre o lugar desta
narrativa em quadrinhos na investigação. Eu não queria as imagens apenas como
ilustração de situações da pesquisa. Queria que sugerissem, que estimulassem
indagações sobre outros fazeres que escapam ao texto. Percebi que os alunos/as também
queriam se fazer presentes e extrapolar os limites e exigências do texto.
Em consonância com Garcia, “o convite que a experiência deixa é de não nos
contentarmos apenas vendo as imagens como constatação argumentativa, mas viajando
nelas com o texto e para além do texto” (2005, p. 48). Ela acrescenta que “as imagens
podem (...) estar presentes no texto para criar ilusões e/ou alusões, acordos e/ou
desacordos, dúvidas e nunca certezas”. Com Garcia, proponho para as imagens desta
narrativa, “não o status de ponto final, ilustradora da verdade sobre o real, mas o papel
de reticências, do que mais pode ser dito e pensado, em síntese, inclui-se a possibilidade
de figurarem como provocação” (p. 48).
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