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RESUMO 

 

Este estudo apresenta algumas experiências expressivas desenvolvidas com alunos da classe 

popular. Busca-se compreender como o diálogo entre arte e educação pode contribuir para a 

expressão de pensamentos e emoções e de que forma este diálogo coopera para o 

enfrentamento criativo de alguns obstáculos da vida. Dialogando com a abordagem teórico-

metodológica da Tecnologia Social, foram coletados e analisados dados decorrentes do 

projeto de pesquisa “Novas e tradicionais tecnologias nos anos iniciais da educação básica e a 

formação de professores” e do componente curricular “Pesquisa e Prática Pedagógica”, do 

curso de Pedagogia da UFF. Os educandos, mediante a articulação entre esses três eixos, 

descobriram formas sensíveis de pensar a realidade e de vivenciar um processo de 

autoconhecimento. Conclui-se que há a necessidade de uma educação escolar que contemple 

todas as dimensões humanas e que, ao professor, cabe o papel vital de propiciar aos discentes 

um ambiente acolhedor e humanizado, a fim de que todos se sintam livres para expressar o 

que pensam e sentem. É a partir dessa construção relacional que se torna possível transformar 

e ser transformado.  

 

Palavras-chave: Educação. Arte. Tecnologia Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This study presents some expressive experiences developed with students of the popular class. 

It seeks to understand how the dialogue between art and education can contribute to the 

expression of thoughts and emotions and how this dialogue cooperates to the creative 

confrontation of some obstacles of life. Dialoguing with the theoretical-methodological 

approach to Social Technology, data resulting from the research project "New and traditional 

technologies in the early years of basic education and teacher training" and the component 

were collected and analyzed curriculum "Research and Pedagogical Practice", of uff's 

Pedagogy course. The students, through the articulation between these three axes, discovered 

sensitive ways of thinking about reality and experiencing a process of self-knowledge. It is 

concluded that there is a need for a school education that contemplates all human dimensions 

and that, to the teacher, it is worth the vital role of providing students with a welcoming and 

humanized environment, so that everyone feels free to express what they think and Feel. It is 

from this relational construction that it becomes possible to transform and be transformed. 

 

Keywords: Education. Art. Social Technology. 
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INTRODUÇÃO 

  

Este estudo tem por objetivo apresentar algumas experiências expressivas vivenciadas 

durante a minha formação no curso de Pedagogia da UFF, com crianças da classe popular, no 

contexto educacional. Busca-se compreender de que modo a articulação entre Arte, Educação 

e Tecnologia Social pode contribuir para a construção do conhecimento sobre si e sobre o 

outro com perspectivas de transformação de determinada realidade. 

Uma das hipóteses levantadas mediante minha inserção nos contextos escolares foi: o 

diálogo entre Educação e Arte oportuniza aos educandos, especialmente os com conflitos 

internos mal processados, um contato mais rico e profundo com diferentes formas de 

expressão, revelando às professoras e futuras professoras a possibilidade de um fazer 

pedagógico lúdico, criativo e prazeroso, ou seja, saudável para todos os envolvidos. 

A partir do diálogo com os princípios da Educação Popular, da Arte e Educação e da 

Tecnologia Social, lancei-me às seguintes questões: Como a arte pode contribuir para a 

expressão de pensamentos e emoções? De que forma arte e educação podem cooperar para o 

enfrentamento criativo das questões de vida dos discentes da classe popular? De que modo a 

Tecnologia Social pode dialogar com a arte e a educação?  

Fui bolsista de PIBITI e de PIBINOVA no projeto de pesquisa Novas e tradicionais 

tecnologias nos anos iniciais da educação básica e a formação de professores, na 

Universidade Federal Fluminense (UFF), no período de 2016-2018. As atividades do projeto 

aconteceram em uma escola pública da rede municipal de educação de Niterói e também na 

universidade. Como bolsista, planejei e desenvolvi, em parceria com outras estagiárias, com 

as docentes dos grupos envolvidos e sob a orientação da coordenadora do projeto, oficinas 

que me possibilitaram um contato maior com o meu objeto de pesquisa.  

Além disso, no decorrer dos estágios que aconteceram no componente curricular 

Pesquisa e Prática Pedagógica, do curso de Pedagogia da UFF – Niterói, consegui me 

debruçar um pouco mais sobre o tema e tive a felicidade de poder refinar algumas ideias 

centrais ao dialogar com autores que me fizeram ter a certeza de que estava percorrendo um 

caminho que desejava para aprender mais sobre a profissão docente. 

A partir das vivências proporcionadas por esses campos de pesquisa, constatei uma 

explícita barreira que alguns discentes enfrentavam para expressar o que pensavam e sentiam, 

bem como demonstrar o que consideravam como fraqueza na presença dos colegas, da 
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professora e das estagiárias. Havia um perceptível medo de sofrerem ao se lembrarem de 

algumas experiências traumáticas.  

Tal situação me fez desconstruir a falsa ideia da existência de uma infância universal. 

Existem, por certo, inúmeras infâncias, das felizes e saudáveis às mais conflituosas e 

perturbadoras, e que são facilmente identificadas quando se vive algumas horas do dia 

observando as relações que se passam dentro das escolas públicas, principalmente as que se 

localizam em periferias.  

 Nesses espaços educacionais cercados por uma ostensiva ação do tráfico de drogas e 

da polícia, conheci, me relacionei, ensinei e aprendi com crianças e adolescentes obrigados a 

conviver desde cedo com o lado não tão belo assim da vida. Suas vivências me mostraram os 

conflitos que seriam evitáveis se existissem outros posicionamentos políticos no país.  

O ponto principal é que esses conflitos podem ser enfrentados de maneira menos 

limitada, contrariando a concepção ingênua de que é necessário se adaptar a experiências 

traumáticas para resistir, sobreviver.  Para isso, a arte pode assumir um papel libertador, visto 

que oferece aos sujeitos ferramentas fundamentais para um enfrentamento criativo a alguns 

obstáculos da vida.  

Visando apresentar os estudos que realizei sobre o tema, organizei esse trabalho 

monográfico em 4 capítulos:  

Nos primeiro e segundo capítulos, apresento minhas observações, reflexões e 

concepções sobre formação humana e relação entre arte e educação, em diálogo com autores 

como Paulo Freire (1985; 1996; 2017), Ferraz e Fusari (2010) e Rubem Alves (2005). No 

capítulo consecutivo, que se refere à metodologia que orientou o trabalho, apoio a discussão 

nas elaborações do ITS BRASIL (2016) e em trabalhos de pesquisadores como Minayo 

(2012) e Deslandes (2012). O tópico seguinte apresenta algumas experiências expressivas 

ancoradas em análises teóricas. Por fim, são tecidas algumas considerações finais. 

O texto desta pesquisa – vozes de muitos sujeitos reunidas em um só trabalho – foi 

produzido, especialmente, com a finalidade de convidar os leitores a refletir sobre como as 

experiências aqui relatadas, presentes no cotidiano de muitos educadores, podem despertar 

uma sensibilidade significativa, tanto de discentes como de docentes, e reafirmar que somos 

todos capazes de transformar e de ser transformados. 
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1 UMA CONVERSA SOBRE ARTE E EDUCAÇÃO 
     

A arte pode elevar o homem de um estado de 

fragmentação a um estado de ser íntegro, 

total. A arte capacita o homem para 

compreender a realidade e o ajuda não só a 

suportá-la como transformá-la, aumentando-

lhe a determinação de torná-la mais humana e 

mais hospitaleira para a humanidade. A arte, 

ela própria é uma realidade social.  

 

(Ernst Fischer, 1987) 

 

 

 

Fig. 1: Visita à exposição “Cotidiano sem muros: o olhar do invisível” no Espaço Cultural da Biblioteca Central do 

Gragoatá

 

Acervo da autora 

 

O objetivo desta parte do trabalho é apresentar ao leitor algumas das minhas 

observações e reflexões  sobre o posicionamento pedagógico majoritariamente adotado no 
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ensino de alunos da classe popular. Busco apontar também a minha concepção sobre 

formação humana e os possíveis frutos gerados na prática docente de quem defende uma 

visão de educação crítica e sensível.  

 

1.1 FORMAÇÃO HUMANA: CAMINHO SENSÍVEL E CONTÍNUO 
  

Não é de agora que vivemos uma realidade que tende a nos alienar dos acontecimentos 

da vida. Nosso olhar está condicionado por forças sociais cujo poder não costuma ser 

contestado. É como se vivêssemos dentro de uma bolha profunda, à parte de tudo. Essa 

alienação respinga em quem somos e em nosso modo de existir. As chances de nos 

acostumarmos a esse tipo de relação com o meio são grandes.  

Para agravar esta situação, em nossa sociedade, o sentir costuma não ser valorizado e, 

por muitos, é visto como sinônimo de fraqueza. Na grande maioria das escolas esse fato é 

cada vez mais reforçado na medida em que as disciplinas escolares, a forma como são 

ensinadas e as relações que nascem nesse espaço transbordam frieza e objetividade.  

É como se os sujeitos ali implicados não fossem constituídos de humanidade, gente 

com necessidade de explorar toda a sua potencialidade, seus sentidos. Especialistas e não 

especialistas na área da educação discursam sobre a importância de uma preparação escolar 

que acompanhe os avanços do mundo tecnológico, mas se esquecem, amiúde, de que não é 

possível alcançar o verdadeiro progresso quando se deixa de lado uma formação integral. Por 

outro ângulo, é preciso olhar para o fato de que, desde  

  

 
[...] o final do século passado, o debate mais eloquente é o da globalização, o 

desenvolvimento tecnológico influenciando a educação, e as teorias da recepção e da 

crítica cultural. Consequentemente, as novas orientações educativas, incluindo a 

arte, estão conectadas com as mudanças, propondo encaminhamentos que 

consideram o ser humano em seus aspectos singulares e múltiplos, conscientes de 

sua condição como cidadão do planeta, mas também preparado para as 

transformações e para ser transformador e integrado em sua cultura (FERRAZ E 

FUSARI, 2009, p. 38).  
  

 

Por formação humana entendo aquela que não se limita a condicionamentos 

comportamentais ou, como bem disse Paulo Freire (1996, p. 14), “treinar o educando no 

desempenho de destrezas”. É um caminho sensível, contínuo, que ao ser percorrido 

transforma os sujeitos em seres humanos completos e inacabados. Sujeitos conscientes, que 
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indagam, que pesquisam, que produzem, que refletem, que sentem, que são, estão e intervém 

no mundo.  

O posicionamento pedagógico necessário diante da realidade concreta é aquele que, 

com efeito, prepara professor e aluno para a criação e a apropriação crítica das ferramentas 

inovadoras – afinal de contas, são elas que auxiliam na subsistência dos indivíduos; foram 

criadas pelo homem e para o homem a fim de suprir suas necessidades. No entanto, caminha 

além deste objetivo.  

O caderno Conhecimento e Cidadania 3 - Tecnologia Social e Educação do ITS 

BRASIL (2007, p. 18) coloca muito bem essa questão quando ressalta que: “O ser humano 

não é nem uma máquina nem uma pedra, nem mesmo pode ser considerado apenas como um 

organismo biológico. Ele é sujeito de si e não pode ser transformado sem transformar o outro 

também”. 

O sistema educacional público brasileiro hegemônico necessita com urgência de uma 

nova abordagem que se contraponha à ideologia pedagógica que olha para as pessoas como 

meros reprodutores, indivíduos ocos de sensibilidade.  

É importante que os estudantes tenham acesso a uma corrente pedagógica crítica que 

os desafiem, que os instiguem e que lhes possibilitem construir conhecimentos complexos. 

Conhecimentos que costumam ser negados à classe popular e que devido a tal exclusão gera-

se uma resignação frente à ordem vigente na sociedade.  

  

 
Em outras palavras, é preciso revalorizar a escola como um bem público e pensar 

qual escola queremos. Se é uma que busque a inclusão social e proporcione aos 

alunos aprendizagem, formação humanística e experiência de cidadania, ou, ao 

contrário, uma que produza e reproduza a exclusão e a desigualdade de nossa 

sociedade (ITS BRASIL, 2007, p. 10). 
  

 

A meu ver, a formação que contempla todas as dimensões do ser humano é a que 

percebe a educação e a arte como indissociáveis, como produtoras de saberes histórico-

culturais que ocorrem dentro e, principalmente, fora das paredes institucionalizadas e que 

podem e devem ser apropriados por todos.  

Se se espera que os indivíduos construam conhecimento de forma autônoma e 

democrática para que ponham um fim à bolha opressora da alienação, é preciso semear neles 

um espírito curioso, crítico, questionador; mas se se deseja indivíduos que reproduzam o eco 

das vozes dominantes, então, não é preciso mudar o que estamos vivendo na atualidade. 
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1.2 SENSIBILIDADE X MECANICISMO  
  

Na minha experiência, percebo que muitos educandos transferem para as relações 

escolares não somente suas alegrias e seus afetos, mas também as frustrações, as angústias, as 

desconfianças, além de toda uma gama de emoções e sentimentos soterrados dentro de si. 

Podemos verificar esse misto de emoções se atropelando e, consequentemente, interferindo 

nas interações e criando dificuldades para um convívio respeitoso e democrático neste 

contexto.  

É preciso reconhecer que no espaço escolar a educação compreende muito mais que 

conhecimentos científicos. Não é apenas a mente que trabalha em sala de aula. O corpo e as 

emoções andam lado a lado no processo cognitivo e são inerentes à formação da 

personalidade humana. Para promover o desenvolvimento integral do indivíduo é de suma 

importância considerá-lo em suas múltiplas dimensões.  

Uma das formas de considerar o educando em suas diferentes dimensões é admitir que 

o que ele tem para falar é realmente importante. Rubem Alves (2005, p. 29), em Educação 

dos sentidos e mais..., aponta para a importância de mantermos uma escuta sensível na relação 

com as crianças: “No silêncio das crianças há um programa de vida: sonhos. E dos sonhos que 

nasce a inteligência. A inteligência é a ferramenta que o corpo usa para transformar os seus 

sonhos em realidade. É preciso escutar as crianças para que sua inteligência desabroche”.  

Há uma quantidade significativa de educandos que, desde cedo, são obrigados a se 

calarem por inúmeras razões, entre elas a opressão externa que sofrem ao expressarem o que 

pensam e sentem. Tal opressão causa intimidação nas crianças, conduzindo-as ao 

silenciamento e  guardando para si algumas vivências perturbadoras. Possibilitar situações em 

que os discentes se sintam acolhidos para falar sobre aquilo que os asfixia pode ser o ponto de 

partida para gerar avanços na interação com o outro. 

A arte, inserida nas práticas pedagógicas do professor dos anos iniciais da educação 

básica, pode contribuir para que os alunos vejam a escola como um espaço de expressão de 

suas experiências e compreenderem melhor os indizíveis provenientes dos grupos e dos 

contextos sociais aos quais pertencem. Aos poucos a compreensão sobre as vivências 

dolorosas vai acontecendo e potencializando na criança a capacidade de lidar melhor com 

suas emoções.  

A cultura pedagógica mecanicista faz parte de muitas realidades escolares. Propostas 

pedagógicas que ofereçam aos alunos vivências sensíveis e imaginativas os auxiliam a adotar 

posturas reflexivas e críticas diante da realidade cotidiana. Dessa forma, os discentes poderão 
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integrar essas vivências às suas situações concretas, o que gera grandes oportunidades de 

transformações sociais. 

A qualidade do ensino escolar não se encontra na quantidade de conteúdos 

memorizados pelos alunos. Não basta dominar fórmulas, nomenclaturas, etiquetagem... Existe 

um universo cheio de saberes para serem apreendidos por aqueles dotados de capacidade de 

pensar e de intervir no mundo, isto é, por seres histórico-sociais. 

  

 
Mulheres e homens, somos os únicos seres que, social e historicamente, nos 

tornamos capazes de apreender. Por isso, somos os únicos em quem aprender é uma 

aventura criadora, algo, por isso mesmo, muito mais rico do que meramente repetir a 

lição dada. Aprender para nós é construir, reconstruir, constatar para mudar, o que 

não se faz sem abertura ao risco e à aventura do espírito (FREIRE, 1996, p. 69, 

grifos do autor).  
  

 

 Para isso, o conhecimento precisa fazer sentido para a criança, a fim de que ela 

consiga construir significados a partir do que aprende na escola e relacioná-los com o que 

vive em seu meio social. Mas, será que o professor tem se perguntado se os conteúdos 

ministrados por ele de alguma forma estão ajudando o seu aluno a compreender e a modificar 

a sua história?  
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2 O QUE A EDUCAÇÃO PODE APRENDER COM A ARTE? 

 

A arte diz o indizível, exprime o inexprimível, 

traduz o intraduzível. 

(Leonardo da Vinci) 

 

 

Fig. 2: Pinturas de alunos do curso de Pedagogia da UFF – “Expressando nossos medos” 

 

Acervo da autora 

 

 

Inspira esse título e ajudou a pensar sobre a relação entre educação e arte o artigo "O 

que pode a educação aprender das artes sobre a prática da educação?". Neste trabalho, Eisner 

Elliot (2008) se propõe a pensar uma nova visão de educação. 

O autor observa a existência cada vez mais expressiva de uma cultura cognitiva 

tecnicista e busca apresentar suas aspirações para práticas educativas que desenvolvam nos 

alunos uma inteligência qualitativa. 

Para Elliot, "as artes ensinam os alunos a agir e a julgar na ausência de regras, a 

confiar nos sentimentos, a prestar atenção a nuances, a agir e a apreciar as consequências das 

escolhas, a revê-las e, depois, fazer outras escolhas" (2008, p.10). Isto é o que todos nós 

podemos aprender com a arte. 
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2.1 CONCEITUANDO ARTE 

  

A arte não é uma invenção do agora. Estamos cercados por ela desde o início da 

história da humanidade, seja na arte rupestre, na arte dos povos originários, na arte do período 

barroco, moderno etc. Trata-se, na verdade, de uma “linguagem natural dos homens. Todos 

nós dispomos de potencialidade dessa linguagem, e sem nos darmos conta disso, usamos seus 

elementos com a maior espontaneidade ao nos comunicarmos uns com os outros” 

(OSTROWER, 1920, p.27).  

Conforme os PCN-Arte: 

 

 

Desde o início da história da humanidade a arte sempre esteve presente em 

praticamente todas as formações culturais. O homem que desenhou um bisão numa 

caverna pré-histórica teve que aprender, de algum modo, seu ofício. E, da mesma 

maneira, ensinou para alguém o que aprendeu. Assim, o ensino e a aprendizagem da 

arte fazem parte, de acordo com normas e valores estabelecidos em cada ambiente 

cultural, do conhecimento que envolve a produção artística em todos os tempos 

(PCN-ARTE, 1997, p. 20). 
 

 

Segundo Ferraz e Fusari (2010, p. 20), o conceito de arte é compreendido de diferentes 

formas, como "técnica, lazer, processo intuitivo, liberação de impulsos reprimidos, expressão, 

linguagem, comunicação...". Em cada tempo, espaço, cultura, surgem interpretações que 

indicam a multiplicidade de sentidos e de funções que podemos assumir em relação à arte. 

Neste trabalho, a arte é percebida como um processo criativo pelo qual o artista 

(educando) pode expressar – por meio de diferentes materiais, técnicas, sons, cores etc. – seus 

pensamentos e emoções, exteriorizar seu Eu, materializar sua subjetividade nos conteúdos 

expressivos produzidos pelo fazer artístico.  

Nas experiências práticas desta pesquisa, a arte é reconhecida como um caminho 

estético pelo qual os produtores constroem conhecimentos acerca das questões sociais e 

representam, com formas, suas impressões individuais e coletivas a respeito do mundo e 

daqueles que o compõem. Inseridos num determinado contexto histórico, social e cultural, os 

artistas apresentam a outrem seus modos de ver, de ouvir, de provar e de sentir a realidade. 

  

 
[...] A arte é representação do mundo cultural com significado, imaginação; é 

interpretação, é conhecimento do mundo; é, também, expressão dos sentimentos, da 

energia interna, da efusão que se expressa, que se manifesta, que se simboliza. A 

arte é movimento na dialética da relação homem-mundo (FERRAZ E FUSARI, 

2010, p. 21). 
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Em relação às obras de arte, estas são construções pelas quais o artista 

comunica/expressa o que pensa e sente. Nelas estão impressas a personalidade de seu criador, 

sua particularidade, suas visões de mundo, seus valores, sua imaginação, tudo aquilo que lhe é 

próprio.  

Poesia, canção, pintura, escultura, dança... As formas artísticas são as digitais da 

criatividade humana. Elas são uma espécie de efeito que paralisa determinado tempo 

histórico, tornando possível contemplá-lo e analisá-lo durante anos, séculos, quiçá milênios.  

As obras de arte transformam tanto aqueles que lhes deram forma quanto o seu 

público. Apreciá-las é uma maneira de conhecer o modo como o artista enxerga e compreende 

o mundo, o que, por conseguinte, afetará a forma como o apreciador o interpretará também.  

  

 
As formas artísticas apresentam uma síntese subjetiva de significações construídas 

por meio de imagens poéticas (visuais, sonoras, corporais, ou de conjuntos de 

palavras, como no texto literário ou teatral). Não é um discurso linear sobre objetos, 

fatos, questões, idéias e sentimentos. A forma artística é antes uma combinação de 

imagens que são objetos, fatos, questões, idéias e sentimentos, ordenados não pelas 

leis da lógica objetiva, mas por uma lógica intrínseca ao domínio do imaginário. O 

artista faz com que dois e dois possam ser cinco, uma árvore possa ser azul, uma 

tartaruga possa voar. A arte não representa ou reflete a realidade, ela é realidade 

percebida de um outro ponto de vista (PCN-ARTE, 1997, p. 28, grifo meu).  
 

 

Quando apreciamos uma obra de arte fazemos questionamentos e reflexões sobre o 

que ela nos comunica, sobre a humanidade e a cultura, sobre o que conduziu o autor, em seu 

contexto histórico, a se expressar daquela maneira, com aquela tecnologia. Tal reflexão pode 

nos possibilitar uma melhor compreensão sobre o que está a nossa volta e suscitar novas 

reflexões ou ações que podem gerar transformações sociais. 

A arte estimula a imaginação e a sensibilidade, explora nossos sentidos, nos conduz às 

suas inúmeras formas, orienta leituras através de seus traços, cores, gestos ou sons. Pensando 

tais questões no campo escolar podemos afirmar que, quando o aluno tem potencializadas 

essas capacidades, aprende a criar estratégias criativas para lidar com os diversos conflitos 

pessoais, o que reverbera em seu desempenho pedagógico. No fazer e no contemplar a arte, os 

sujeitos podem aprender a construir sentidos para as experiências vividas por eles e pelos 

demais.  

Para haver esse diálogo entre educação e arte é necessário estimular o movimento da 

imaginação, acionar a bagagem sensível-cognitiva construída pelo aluno ao longo de sua 

história. Conhecimentos que são dele e que se somam aos produzidos por toda a humanidade. 



11 
 

Ao se unirem, esses conhecimentos originam outros novos, reafirmando uma das nossas 

maiores capacidades: a de transformação.  

No que tange à experiência estética, Lanier, em Devolvendo arte à arte-educação, 

ressaltou que ela “[...] já é desfrutada pelo indivíduo antes que ele entre para a escola. 

Portanto não a introduzimos para nossos alunos mas a incrementamos a partir de algo que está 

lá” (LANIER, 2008, p. 46). No entanto, percebo que muitos sujeitos se encontram com os 

sentidos anestesiados, de modo que não conseguem ampliar as relações estéticas e artísticas 

com o seu ambiente natural.  

Para isso, faz-se necessária uma educação que estimula os sentidos dos sujeitos lhes 

possibilitando descobrir, além das utilidades naturais, o prazer em observar o que está a sua 

volta, o prazer na vida, o prazer em conhecer, o prazer em produzir expressões artísticas para 

si e para compartilhar com outros. Como disse Rubem Alves (2005, p. 45), "[...] saindo dessa 

condição bruta de existência, os sentidos se refinam, despregam-se de suas funções práticas e 

tornam-se sensíveis a prazeres inúteis que até então lhes eram desconhecidos". 

Se um indivíduo se relaciona com o seu meio de maneira passiva não consegue 

modificá-lo porque não o enxerga de verdade. Isto acontece quando olhamos para uma dura 

realidade, mas não a observamos nos detalhes. Pensamos que ela é assim porque foi 

constituída naturalmente dessa forma. Caímos no erro do fatalismo (FREIRE, 1996) porque o 

nosso modo de ver está condicionado, porque nos deixamos estar mergulhados na banalidade.  

Se um educando sofre discriminação por questões sociais, econômicas, étnico-raciais, 

de gênero etc. e não apresenta um bom desempenho em sala de aula – tudo está interligado –, 

não se pode alegar que seus problemas seguem o fluxo natural das coisas. Isto é um reforço de 

algo desumano. É estimular a cultura do silêncio e do sabotamento (FREIRE, 1986) ao invés 

da cultura do combate. 

  

 
O discurso da acomodação ou de sua defesa, o discurso da exaltação do silêncio 

imposto de que resulta a imobilidade dos silenciados, o discurso do elogio da 

adaptação tornada como fado ou sina é um discurso negador da humanização de cuja 

responsabilidade não podemos nos eximir. A adaptação a situações negadoras da 

humanização só pode ser aceita como consequência da experiência dominadora, ou 

como exercício de resistência, como tática na luta política (FREIRE, 1996, p. 76). 
  

 

 A educação crítica e a arte têm o poder de denunciar obstáculos gerados por essas 

forças sociais que procuram imobilizar, mediante discursos silenciadores, ações de luta e  

conscientização. A educação crítica e a arte ensinam a ler – a partir de diferentes ângulos – a 
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realidade. Elas mostram que tudo é único, mas não é imutável. Elas nos ensinam que só de 

olhar para os acontecimentos de modo diferente já os tornamos alteráveis.  

Isto é, dentre muitos aspectos, o que a educação pode aprender com a arte. Uma 

educação que se orienta para a transformação social enxerga todas as nuances das práticas 

sociais e do cotidiano cultural; encara os acontecimentos como produtos da ação humana que, 

de fato, podem ser, não somente denunciados, como também modificados se analisados com 

todos os sentidos num estado refinado.  

  

 

[...] A importância da arte na educação consiste em se garantir: a) uma 

aprendizagem que acompanhe o desenvolvimento natural do indivíduo não só em 

seus aspectos intelectuais mas também sociais, emocionais, perceptivos, físicos e 

psicológicos; b) diferentes métodos de ensino (e não um único) para desenvolver, de 

forma livre e flexível, a sensibilidade e a conscientização de todos os sentidos (ver, 

sentir, ouvir, cheirar, provar), realizando assim uma interação do sujeito com seu 

meio e c) formas construtivas de auto-expressão e autoidentificação dos 

sentimentos, emoções e pensamentos dos indivíduos a partir de suas próprias 

experiências pessoais, para que eles, bem-ajustados, vivam cooperativamente e 

contribuam de forma criadora para a sociedade (LOWENFELD E BRITTAIN, 1977, 

p. 15-18, apud FERRAZ E FUSARI, 2010, p. 35). 
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3 CAMINHOS METODOLÓGICOS 
 

Um processo educativo que vise à reconstituição 

articulada, coerente e rigorosa da realidade é a 

condição indispensável para que o 

descontentamento, o mal-estar e o sofrimento, 

sentidos por cada oprimido possam transformar-

se em ação coletiva e organizada de 

questionamento da realidade.  

 

(OLIVEIRA, R. & OLIVEIRA M., 2012) 

 

 

Fig. 3: Juntos somos mais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: desenho produzido por aluna do 3º ano do ensino fundamental I  

 

 

3.1 O INÍCIO DE TUDO 
 

Não existe mais a possibilidade de mantermos o discurso de que mudanças sociais são 

urgentes e nos colocarmos ao mesmo tempo em uma posição de passividade. Pergunto-me: 
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estamos esperando pelo o quê? Realmente, as mudanças se fazem necessárias, mas devemos 

ter a devida consciência de que elas não irão acontecer enquanto estivermos alicerçados na 

comodidade.  

O contexto escolar precisa de uma intervenção que se alimente de ação, reflexão e 

ação. Este processo não deve ser delegado a terceiros, a quem nada conhece sobre a realidade 

da instituição. Faz-se necessária uma autogestão assumida pelos reais envolvidos, isto é, a 

comunidade escolar: estudantes, professores, pais, coordenadores, zeladores, merendeiros etc.  

A estes sujeitos deve ser assegurada a participação ativa nos processos de 

interpretação da realidade escolar e social, a fim de fomentar uma pesquisa democrática da 

complexidade educacional. Esta é a primeira transformação que se faz necessária: a inclusão 

de todos os sujeitos da escola nas discussões, reflexões e tomada de decisões decorrentes da 

pesquisa. Como afirmou Freire (1985): 

 

 
Na perspectiva libertadora em que me situo, pelo contrário, a pesquisa, como ato de 

conhecimento, tem como sujeitos cognoscentes, de um lado, os pesquisadores 

profissionais; de outro, os grupos populares e, como objeto a ser desvelado, a 

realidade concreta. Quanto mais, em uma tal forma de conceber e praticar a 

pesquisa, os grupos populares vão aprofundando, como sujeitos, o ato de 

conhecimento de si em suas relações com a sua realidade, tanto mais vão podendo 

superar ou vão superando o conhecimento anterior em seus aspectos mais ingênuos. 

Deste modo, fazendo pesquisa, educo e estou me educando com os grupos populares 

(p. 36).  

 

 

Caminhando em direção às mudanças que almejo para a educação pública oferecida às 

crianças e adolescentes das classes populares, escolhi um tema de pesquisa que me 

oportunizou reflexões mais ricas sobre metodologias e processos de ensino e pesquisa. 

Esta escolha não surgiu de modo instantâneo. O tema nasceu a partir da minha 

inserção em um projeto que articulava bolsistas de PIBIC (2016; 2017) e de inovação social 

PIBITI/PIBINOVA (2016; 2017). O título do projeto em que fui bolsista era Novas e 

tradicionais tecnologias nos anos iniciais da educação básica e a formação de professores.  

Nos articulamos a partir dos objetivos expressos no projeto PIBIC, cujo objetivo geral 

era o de “aprofundar e produzir conhecimentos com os professores em formação inicial e 

continuada sobre a memória da Vila Ipiranga e do morro Santo Cristo, em Niterói, por meio 

de narrativas e usando novas e velhas tecnologias educacionais”. 

Eram os seguintes objetivos ESPECÍFICOS: 
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1- Potencializar a construção de conhecimento sobre a memória do bairro do 

Fonseca dando enfoque especial à Vila Ipiranga e ao Santo Cristo, em diálogo com 

os atores sociais da escola Dom José Pereira Alves. 

2- Discutir e aprofundar conhecimentos sobre a origem do bairro do Fonseca, dando 

enfoque especial à Vila Ipiranga e ao Santo Cristo, com vista a identificar, introduzir 

e produzir tecnologias inovadoras para aprendermos e registrarmos a memória local. 

3- Acompanhar, registrar e estimular a contação de histórias na escola utilizando 

também as novas tecnologias. 

4- Fomentar a produção de registros e sistematizações realizadas pelos docentes, 

pesquisadores e estudantes da instituição envolvida, baseados nas experiências em 

diálogo com a teoria. 

5- Formar atores sociais que usam e criam tecnologias viabilizando a relação entre 

memória e narrativa. 

6- Oportunizar aos estudantes dos ciclos iniciais da educação básica a valorização da 

cultura local, visando à construção da autoconfiança e do sentido de pertencimento. 

7- Acompanhar, contribuir e estimular que licenciandos e docentes interajam por 

meio de atividades de pesquisa com vista à produção de soluções inovadoras para a 

melhoria da qualidade social e humana na educação pública (DOMINICK, 2016, p. 

8-9). 

 

 

Somente com a minha imersão numa situação social concreta é que foi possível definir 

o problema prático ao qual poderia me dedicar. A citação a seguir elucida esta questão:  

 

 
[...] embora seja uma prática teórica, a pesquisa vincula pensamento e ação. Ou seja, 

nada pode ser intelectualmente problema se não tiver sido, em primeiro lugar, um 

problema de vida prática. As questões da investigação estão, portanto, relacionadas 

a interesses e circunstâncias socialmente condicionadas. São frutos de determinada 

inserção na vida real, nela encontrando suas razões e seus motivos (MINAYO, 2012, 

p. 16, grifo da autora).  

 

 

Coordenado pela professora Dr.ª Rejany dos S. Dominick, o projeto me propiciou 

como bolsista a oportunidade de explorar, por meio de pesquisa participante e em diálogo 

com a tecnologia social, durante dois anos e 6 meses, o contexto árduo, mas real, de uma 

escola municipal de Niterói - aqui será identificada como escola “A” - localizada no Bairro do 

Fonseca, entre as comunidades Santo Cristo e Vila Ipiranga.  

Além da minha inserção na escola A, experienciei a realidade de outra instituição, 

caracterizada como escola “B”, também localizada no município de Niterói, na Região de 

Praias da Baía, através do componente Pesquisa e Prática Pedagógica (PPP) do curso de 

Pedagogia da UFF. A duração do estágio obrigatório nesta escola foi de 30h. As ações 

desenvolvidas foram: observação participante, planejamento e desenvolvimento de uma 

atividade com duração de 4 horas. 

A partir dessas vivências fui percebendo que a teoria se mostra fundamental para a 

investigação da realidade social. Ela não dá conta de deslindar a realidade por completo, mas 
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ajuda a compreendê-la em grande parte. Segundo Minayo (2012), “[...] é um discurso 

sistemático que orienta o olhar sobre o problema em pauta, a obtenção de dados e a 

interpretação dos mesmos” (p. 17). 

Para mim, a teoria funciona como uma espécie de lente que possibilita aos “míopes” 

enxergar as situações concretas por meio de vários ângulos, sem uma verdade absoluta, pois 

tal “verdade” embaça nossa capacidade de olhar e ver o que não está no campo das 

determinações. Contudo, de que valem as lentes sem uma armação resistente que as sustentem 

para não caírem de nossa face? Essa armação resistente, do meu ponto de vista, é a prática.  

Sem ela, as minhas lentes estariam caídas, completamente rachadas. Essa metáfora 

auxilia no entendimento de que somente estando submersa numa determinada realidade é  que 

se torna possível perceber que: palavras sem ação são apenas palavras.  

 

3.2 COM QUE SUJEITOS INTERAGI? 
 

Na escola A, ao iniciar a atividade de pesquisa-extensão-ensino foi imprescindível 

conhecer a realidade na qual estava me inserindo. Olhá-la também com os olhos de quem a 

vive é condição sine qua non da sua compreensão. Para Freire (1985, p. 35) “a realidade 

concreta é algo mais que fatos ou dados tomados mais ou menos em si mesmos. Ela é todos 

esses fatos e todos esses dados e mais a percepção que deles esteja tendo a população 

envolvida”.  

Os dados da pesquisa qualitativa na escola A foram extraídos a partir da minha 

interação com estudantes, duas professoras de dois grupos de referência dos anos iniciais da 

educação básica e duas estagiárias que davam apoio a estudantes com necessidades 

educacionais especiais. Seguindo a proposta do projeto, realizamos o seguinte caminho e 

estratégia para seu desenvolvimento: 

 

 
1. Movimento: Contato com as escolas e estruturação de projeto 

dialogado;  

2. Movimento: Pesquisa, planejamento e realização do projeto na 

escola em diálogo com seus atores sociais, com referenciais teóricos e 

tecnologias educacionais;  

3. Movimento: Avaliação durante a realização do projeto na escola, 

com encontros regulares na UFF e na escola com os docentes 

(DOMINICK, 2016, p.9). 
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A faixa etária das crianças e adolescentes variou. Em 2017, a pesquisa foi realizada 

com o grupo A1 do terceiro ano do ensino fundamental. Ao todo, havia 18 crianças com 

idades entre 9 e 11 anos, com exceção de dois educandos: um menino com 13 e uma menina 

com 15. Esta última tem transtorno do espectro autista (TEA) e contava com o 

acompanhamento pedagógico de uma professora de apoio.  

Em 2018, trabalhamos em parceria com o grupo A2 do primeiro ano do fundamental I 

– composto por 21 crianças com idades entre 8 e 9 anos de idade –, com a professora 

referência e com uma estagiária, também estudante de Pedagogia da UFF, que dava apoio a 

um dos discentes diagnosticado com hiperatividade. Mais da metade dos discentes dos dois 

grupos, A1 e A2, era do sexo masculino e pertencente à população negra. 

Ainda sobre a escola A, no período de 2016.2, também desenvolvemos o projeto com 

uma classe de aceleração, formada por 13 alunos com idades entre 10 e 13 anos, e com a 

professora referência. Todavia, os dados provenientes desta fase da pesquisa não são relatados 

neste trabalho, uma vez que o foco estava direcionado a outras temáticas.  

A chegada à escola B foi realizada por intermédio dos professores de PPP. O estágio 

aconteceu numa turma do quinto ano do ensino fundamental. Ao todo, foram 32 crianças com 

idades entre 10 e 11 anos. Uma delas tem deficiência visual grave e era acompanhada por uma 

estagiária de apoio. Além dos estudantes, trabalhei em parceria com mais duas graduandas de 

pedagogia e com a professora de Língua Portuguesa.  

As estratégias adotadas ao longo do estágio foram: observação participante, 

planejamento e desenvolvimento de uma atividade com base nas observações realizadas e 

avaliação diagnóstica do trabalho proposto por nós, graduandas, e desenvolvido pelos 

discentes. 

 

3.3 CICLOS DA PESQUISA: ANTES, DURANTE E APÓS O TRABALHO DE CAMPO 
 

Para dar início às atividades da pesquisa em campo, foi necessário partir de uma série 

de etapas muito bem estruturadas teoricamente falando. A Tecnologia Social (TS) foi a rota 

que seguimos para chegar ao destino almejado: construção de conhecimento sobre si e sobre 

outro, inclusão e transformação sociais.  

Para um melhor entendimento das experiências que serão relatadas, é de suma 

importância a compreensão deste conceito. Conforme a elaboração do ITS BRASIL (Instituto 

de Tecnologia Social), a TS é um “Conjunto de técnicas, metodologias transformadoras, 
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desenvolvidas e/ou aplicadas na interação com a população e apropriadas por ela, que 

representam soluções para inclusão social e melhoria das condições de vida” (ITS BRASIL, 

2004, p. 26). 

De imediato, esta elaboração conceitual nos remete ao fato de que um caminho 

metodológico também pode se configurar como tecnologia social. Minayo (2012) nos trás 

uma excelente contribuição quanto à conceituação do termo metodologia. Para a autora: 

 

 
Entendemos por metodologia o caminho do pensamento e a prática exercida na 

abordagem da realidade. Ou seja, a metodologia inclui simultaneamente a teoria da 

abordagem (o método), os instrumentos de operacionalização do conhecimento (as 

técnicas) e a criatividade do pesquisador (sua experiência, sua capacidade pessoal e 

sua sensibilidade) (MINAYO, 2012, p. 14).  
  

 

Em diálogo com a fala de Minayo destaco a afirmação do ITS BRASIL (2007), 

presente no Caderno de Debate Conhecimento e Cidadania 3 – Tecnologia Social e 

Educação: 

 

[...] os métodos pedagógicos são tecnologias. Por quê? Porque são ferramentas 

produzidas a partir do conhecimento, organizado visando à eficiência e eficácia na 

busca de um determinado fim. No caso, trata-se de compreender de que forma 

fatores como espaço (salas de aula, laboratórios ou qualquer outro espaço utilizado 

em práticas educativas), tempo (horários de trabalho e de pausa, de práticas em sala 

de aula e em pesquisa e avaliação etc.), linguagem (a maneira como professores e 

alunos tratam-se uns aos outros, as palavras escolhidas para se dar aulas etc.) e as 

atividades (as etapas de trabalho, os papéis exercidos pelos participantes, aquilo que 

eles fazem e deixam fazer etc.) impactam sobre os resultados da relação ensino-

aprendizagem (ITSBRASIL, 2007, p. 18).  
 

 

No contexto desta pesquisa, a tecnologia social significou organização e aplicação 

consciente e coletiva de uma série de conhecimentos que levou os atores sociais a desnudarem 

situações concretas e de alguma forma transformá-las. Tratou-se de um processo 

metodológico simples, que não exigiu recurso financeiro significativo e que pode ser 

facilmente reapropriado pelos participantes em outros momentos e espaços.  

Com a tríade considerada por esse estudo como sendo ideal para atingir os objetivos 

propostos – educação, arte e tecnologia social – não houve qualquer espécie de predileção de 

saberes. Todos os conhecimentos foram valorizados ao longo de toda a pesquisa. Houve um 

diálogo entre a cultura escolar e a cultura universitária, isto é, entre o conhecimento popular e 

o conhecimento científico.  
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Existem quatro dimensões na TS e todas elas estiveram presentes de certo modo neste 

trabalho; são elas: conhecimento, ciência e tecnologia; participação, cidadania e democracia; 

educação e relevância social. Em relação ao eixo educacional, este apresenta três indicadores 

“realiza um processo pedagógico por inteiro; se desenvolve num diálogo entre saberes 

populares e científicos; é apropriada pelas comunidades, que ganham autonomia” 

(ITSBRASIL, 2011, p. 33).  

O diálogo entre a tecnologia social, as práticas educativas e a arte teve como propósito 

gerar um movimento produtivo na busca de alguns objetivos definidos pela pesquisa: inclusão 

social, participação ativa de todos os sujeitos envolvidos, incentivo ao diálogo e à escuta 

sensíveis, reflexão sobre a realidade social,  identificação e resolução de problemas de modo 

coletivo, criativo e realista. 

  

 

Quadro 1: síntese das estratégias de pesquisa na escola A 

 

 

 

 

 

ETAPAS DAS ATIVIDADES DE 

ESTÁGIO NA ESCOLA A 

ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE 

PRÉ-PROJETO 

CONHECIMENTO INICIAL DO ESPAÇO 

E DOS ATORES SOCIAIS 

PLANEJAMENTO CONJUNTO DE 

ATIVIDADES 

OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE, 

ENTREVISTA E REGISTRO 

DESCRIÇÃO, ANÁLISE E 

INTERPRETAÇÃO DE DADOS 

INTERVENÇÕES COLETIVAS 

AVALIAÇÃO DO PROJETO 

RELATÓRIOS E PUBLICAÇÕES 
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Quadro 2: síntese das estratégias de pesquisa na escola B 

 

 

 

 

 

ETAPAS DAS ATIVIDADES DE 

ESTÁGIO NA ESCOLA B 

ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PLANO 

DE ATIVIDADE DE ESTÁGIO 

APRESENTAÇÃO DAS ESTAGIÁRIAS 

OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 

REGISTRO EM DIÁRIO DE CAMPO 

AUXÍLIO PEDAGÓGICO 

ESTUDOS TEÓRICOS 

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE 

ATIVIDADE PEDAGÓGICA 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

 

 

3.3.1 MOVIMENTO 1 - FASE EXPLORATÓRIA 

 

Na escola A, a primeira etapa consistiu na elaboração de pré-projetos que orientariam 

as ações dos trabalhos em campo com os grupos A1 (2017) e A2 (2018). Para a pesquisadora 

Deslandes (2012, p. 32), podemos pensar o projeto de pesquisa como uma espécie de 

ferramenta-guia semelhante ao astrolábio e ao sextante “instrumentos utilizados pelos antigos 

navegadores para se lançarem em mares desconhecidos, desafiadores e fascinantes”.  

Os pré-projetos apresentavam os seguintes elementos: estudos teóricos preliminares; 

possíveis temas a serem abordados com os estudantes; a justificativa de cada uma das 

propostas; objetivos gerais e específicos de ensino e pesquisa; abordagens metodológicas para 
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o ensino e para a captação dos dados da pesquisa. Tratou-se, de fato, de um instrumento que 

guiou as nossas ações em campo. 

Estes documentos foram apresentados à escola A no início de cada ano de trabalho, 

em reuniões pedagógicas. Os conteúdos específicos de cada ano foram discutidos com a 

equipe diretiva, as professoras regentes e os alunos das turmas selecionadas. A fase 

exploratória (MINAYO, 2012) foi fundamental para acentuar que as propostas defendidas 

pelas pesquisas eram abertas, flexíveis, ajustadas às necessidades e interesses das escolas, dos 

pesquisadores e acima de tudo dos próprios educandos.  

Em relação à escola B, a primeira etapa foi a elaboração de uma plano de atividades de 

estágio a ser desenvolvido com a turma do 5º ano, de acordo com as orientações dos 

professores de PPP. Este plano foi apresentado pelos próprios professores à escola em questão 

e os demais combinados foram acertados entre eles e a coordenação. Os estagiários 

elaboraram apenas o plano de atividade e uma aula.  

 

3.3.2 MOVIMENTO 2: DESENVOLVENDO A PESQUISA 

 

Na escola A, a segunda etapa da pesquisa consistiu no contato e conhecimento sobre 

os alunos e os espaços explorados por eles. Antes da concretização de qualquer oficina, 

realizamos algumas rodas de conversa para que o clima fosse o mais descontraído possível. 

Apresentamo-nos uns aos outros e contamos um pouco sobre nossos gostos, interesses e 

atividades que costumamos realizar dentro e fora dos espaços institucionais. 

A roda de conversa se caracterizou como o nosso lócus de conhecimento e de 

expressão. Ela foi uma das ferramentas que lançamos mão a fim de diminuir a distância entre 

os atores sociais da pesquisa, de criar uma dialogicidade e de conquistar a confiança das 

crianças para conseguir desenvolver um bom trabalho em longo prazo.  

Com as informações adquiridas nesta etapa, foi realizado o desdobramento para a 

terceira etapa, quando realizamos as primeiras atividades. Estas foram elaboradas a partir do  

diálogo com as falas dos estudantes. Todas as oficinas pedagógicas aconteceram por meio de 

diferentes modalidades expressivas. Dentre elas, este trabalho atribui destaque às de música, 

às de desenho e pintura e às de modelagem.  

A quarta etapa refere-se a observação participante, às entrevistas livres e aos registros 

semanais das ações da pesquisa em um diário de campo. A observação participante foi tomada 

como uma ferramenta que desenhou uma relação horizontal com  os participantes do projeto. 
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Este estágio da pesquisa foi crucial, uma vez que a partir dele pude construir de forma mais 

sistemática o tema de estudo que originou este trabalho. 

As entrevistas livres aconteceram durante as aulas e foram tomadas como uma 

caminho dentro da perspectiva da tecnologia social como um recurso para que os estudantes 

falassem abertamente sobre assuntos tratados durante as oficinas. Levantávamos 

questionamentos buscando complexificar as questões apresentadas por eles, visando 

aprofundar temas e potencializar nas crianças a coragem para expressar visões e opiniões que 

reprimiam. Minayo (2012) destaca que esse tipo de dado é denominado como dados 

subjetivos,  

 
pois só podem ser conseguidos com a contribuição da pessoa. Constituem a 

representação da realidade: ideias, crenças, maneiras de pensar; opiniões, 

sentimentos, maneiras de sentir; maneiras de atuar; condutas; projeções para o 

futuro; razões conscientes ou inconscientes de determinadas atitudes e 

comportamentos (p. 65). 
 

 

No diário de campo foram registrados gestos, olhares, sorrisos, conflitos e confrontos, 

falas e silêncios. Além de arquivos textuais, também documentamos algumas ações por meio 

de filmagens e gravações de voz, respaldados pelo consentimento prévio dos participantes da 

pesquisa. Este material foi a tradução de uma interação dialógica construída ao longo do 

trabalho e que serviu de suporte para a quinta etapa deste estudo.  

Na quinta fase, concretizei a redação do meu próprio projeto de pesquisa apresentando 

dimensões técnicas, científicas e ideológicas (DESLANDES, 2012). Cada uma delas 

composta pela minha percepção sobre a realidade empírica, pela percepção de outros atores 

com quem eu interagia, pelos caminhos, princípios e escolhas teóricas que conduziriam os 

novos passos a serem dados. Assim, pude trabalhar integradamente com os outros projetos, 

servindo-me das experiências adquiridas através deles. 

Tendo em vista o pouco tempo de estágio na escola B, as etapas aqui se 

desenvolveram brevemente: apresentação das estagiárias, observação participante e registro 

em diário de campo, auxílio pedagógico às crianças com alguma dificuldade no decorrer das 

aulas,  estudos teóricos, planejamento e desenvolvimento de uma atividade pedagógica com 

base nas observações feitas em sala de aula. 

 

3.3.3 MOVIMENTOS FINAIS 
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Na escola A, a etapa 6 se direcionou a uma pesquisa bibliográfica mais profunda. As 

leituras teóricas fornecidas a partir dos quatro eixos – educação, saúde, arte e tecnologia – 

auxiliaram na busca de algumas respostas para as questões investigadas. Consultas, 

fichamentos e resumos de materiais como livros, artigos e revistas científicas, além do acesso 

a vários sites de busca, foram fontes de trabalho. 

Os autores com os quais dialoguei são das mais diversas áreas e muitos deles possuem 

trabalhos recentes e bastante conhecidos. Autores nacionais e internacionais, como Albano, 

Sunderland, Barcellos, Bronowski, entre outros, contribuíram significativamente para a 

descrição, a análise e a interpretação das informações levantadas durante a prática.  

A avaliação da pesquisa consistiu em um processo contínuo, por meio da verificação 

do interesse que os discentes demonstraram no decorrer do projeto e, ao final de todas as 

movimentações, numa roda de conversa para que os alunos apresentassem suas opiniões em 

relação às atividades desenvolvidas e às aprendizagens construídas. Além disso, a avaliação 

também aconteceu com a equipe escolar, a partir de discussões sobre os resultados alcançados 

e algumas necessidades que ainda precisavam de intervenções.  

A última etapa foi a de produção de relatórios e de publicações de alguns resumos e 

artigos. Foram escritos trabalhos com o propósito de partilhar as experiências vividas através 

da pesquisa, se configurando como uma tecnologia social, uma vez que tais produções 

divulgaram conhecimentos construídos com a participação ativa de diferentes sujeitos. 

Buscamos ampliar os debates sobre educação e arte visando melhorar a educação pública 

oferecida aos alunos provenientes das camadas populares.   

 Na escola B, a etapa final do estágio foi a de produzir uma avaliação diagnóstica a 

partir das produções dos estudantes. O objetivo era o de contribuir com o trabalho da 

professora da área de Língua Portuguesa. Para tal avaliação realizamos uma atividade onde as 

crianças produziram imagens diversas. Algumas foram assumidas por mim como expressões 

simbólicas do que estava buscando analisar em minha monografia. Estas foram registradas e 

tomadas aqui com foco no meu tema de pesquisa, dialogando com os autores deste trabalho.  
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4 TRANSITANDO ENTRE A IMAGINAÇÃO E A REALIDADE: EXPERIÊNCIAS 

EXPRESSIVAS ATRAVÉS DA ARTE 
 

A essência da criação humana é criar coisas que 

têm a marca de terem sido feitas. 

 

(Jacob Bronowski, 1983) 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

De que forma podemos construir (auto) conhecimento? Como expressar conteúdos 

internos reprimidos? Como compreender e, de alguma forma, transformar a realidade social 

da qual fazemos parte? Estas foram algumas das perguntas que se delinearam a cada etapa das 

experiências artísticas que serão apresentadas a seguir.  

Acervo da autora 

 Fig. 4: “Só ficou no papel o colorido das tintas 

frescas” 
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As modalidades expressivas funcionaram como uma espécie de exercício introspectivo 

em que cada estudante teve como tarefa principal olhar para dentro de si. Abordar a expressão 

dos pensamentos e emoções por meio das manifestações artísticas significou considerar o 

educando em sua completude e romper de certa forma com um modelo de educação que se 

orienta apenas para os aspectos racionais. Segundo os PCN-Arte: 

 

 
Apenas um ensino criador, que favoreça a integração entre a aprendizagem racional 

e estética dos alunos, poderá contribuir para o exercício conjunto complementar da 

razão e do sonho, no qual conhecer é também maravilhar-se, divertir-se, brincar com 

o desconhecido, arriscar hipóteses ousadas, trabalhar duro, esforçar-se e alegrar-se 

com descobertas (PCN-ARTE, 1997, p. 27).  
 

 

Somos ensinados, desde novos, a sufocar o que sentimos e o que somos em prol de 

uma certa racionalidade hegemônica. A escola deveria se constituir como um espaço em que 

os educandos pudessem expressar também seus sentimentos. Validar essa expressão é 

possibilitar que as crianças externem o que está recalcado e que, por consequência, interfere 

negativamente no seu desempenho escolar.  

A intencionalidade existente nas propostas realizadas nas escolas foi dar passagem às 

emoções intensas, que ficam oprimidas pela instituição que, cada vez mais, vem se 

caracterizando como um instrumento altamente disciplinar. Acredito que seja interessante 

ensinar aos alunos a processar saudavelmente seus temores, possibilitando momentos de 

expressão que possam sensibilizar e conscientizar sobre as violências que estão presentes na 

sociedade, mas apontar para outros caminhos, que conduzam a uma espécie de movimentação 

do estado psíquico, logo, que produzam mudanças de atitudes. 

O trabalho com a arte possibilita aos alunos conhecerem a raiz de seus problemas, 

mediante um exercício de reflexão sobre o seu próprio Eu e sobre o que lhes é externo, 

explorando seus sentidos, pois como disse Bronowski (1983, p. 80): “a arte dá conhecimento 

e um conhecimento profundo”.  

Falo sobre crianças e adolescentes cercados por fatores que tendem a instigá-los à 

frustração (MEGARGEE, E. I. & HOKANSON, J. E., 1976). Por não saberem lidar com esse 

sentimento, acabam se enfiando em “encrencas” que são claramente evidenciadas na sala de 

aula, na relação com os colegas de classe, com os docentes e até mesmo com os conteúdos 

que são ministrados.  

Apresentar a esses sujeitos uma forma sensível de pensar a realidade foi um dos 

objetivos a que me propus alcançar quando me envolvi no contexto da arte dentro de escolas 



26 
 

públicas, ensinando e aprendendo com alunos da camada popular. Ainda que eu não seja uma 

especialista na área, procurei transpor essa situação me assumindo como um ser humano 

curioso e aventureiro numa busca frutífera por conhecimentos ainda não dominados. 

 

4.1 EXPERIÊNCIAS EXPRESSIVAS 
 

4.1.1 MÚSICA (Escola A) 

 

Fig. 5: Canto para contar e conto para cantar 

 

Acervo do grupo de pesquisa 

 

A música perpassa diferentes culturas e nos perpassa também com sua melodia, seu 

ritmo e movimento. A música toca corpo e alma, provoca o balanço, rompe com o estático, 

desperta mudanças. A música revela práticas, tradições, transmite mensagens, abriga 

memórias, constrói e se constrói através de histórias.  

Numa oficina denominada “Que ritmo é esse?”, desenvolvida com o grupo A1, 

abordamos variados gêneros musicais, a fim de ampliar o repertório musical dos alunos – sem 

menosprezar qualquer gosto musical apresentado por eles.  
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Escutamos diferentes tipos de canções, discutimos um pouco sobre as impressões que 

cada uma delas nos causava e compartilhamos, no “círculo da melodia”, o que sentíamos e 

pensávamos ao ouvi-las. Após terem vivenciado um breve contato com diversos tipos de 

música, os educandos escolheram o ritmo musical com o qual gostariam de trabalhar na etapa 

final da oficina. Nesse caso, o selecionado foi o “funk”. Como atividade final, nos lançamos 

em composições de paródias musicais.  

Numa tentativa de envolver outros protagonistas da comunidade escolar, pedimos às 

crianças que realizassem uma pequena entrevista com os seus amigos e familiares. 

Formulamos coletivamente algumas perguntas norteadoras para essa conversa. As entrevistas 

foram realizadas e registradas na memória ou em papel. Identificamos que o destaque maior 

foi dado, pelos próprios estudantes e por seus entrevistados, nas seguintes questões: “Quando 

vocês escutam música se sentem alegres ou tristes?”; “Qual é a memória que vem à cabeça, 

quando escutam música?”.  

Na semana seguinte realizamos uma “roda de memórias musicais”. Presenciamos um 

significativo resgate de memórias afetivas e locais da comunidade onde os educandos moram 

e que, a propósito, é a mesma região em que a escola está inserida. Constatamos o quanto as 

lembranças tristes se sobrepunham às felizes na etapa desta oficina.  

Ouvimos de várias criança histórias de vida marcadas por muita violência e opressão. 

Cada palavra dessas narrativas estava carregada de sentimentos e emoções, impregnada de 

significados.  Barcellos (2015), ainda que no contexto da saúde, nos ajuda a pensar sobre 

como tal movimento é importante para a vida dos alunos:  

 

 
Através das canções, os pacientes podem ser os “narradores musicais” de sua[s] 

história[s] (BARCELLOS, 2006) pois, em geral, as letras dessas músicas 

‘significam’ cenas, pessoas ou épocas importantes das vidas dos pacientes, como os 

idosos que, muitas vezes, através de canções trazem o passado, pela memória 

musical (BARCELLOS, 2015, p. 40).  
 

 

A seguir destaco algumas narrativas dos alunos: 

 

– Minha mãe lembra de bons momentos [quando escuta música]. Ela falou que se 

sente feliz. Eu lembro de dança. 

 – Eu fico triste [quando escuto música] porque lembro de algumas coisas. Eu 

escuto Michael Jackson e fico triste porque aconteceram algumas coisas. Meu tio 

morreu faz pouco tempo e eu fico triste. 

– Eu lembro do passado [quando escuto música], ué! Eu lembro da minha avó. 

Minha avó não, minha mãe, porque eu chamava ela de mãe. É porque eu morei com 
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minha mãe e eu tomei um tiro de raspão na perna... e ela morreu.  Aí, eu ficava 

chamando minha avó de mãe (DOMINICK & BARBIRATO, 2016/ 2017, n.p). 

  

A última criança a narrar suas memórias compartilhou com o grupo que se sentia 

muito alegre ao ouvir músicas, porém havia uma lembrança persistente em sua cabeça toda 

vez que as escutava. Era a lembrança de seu pai. Por alguns instantes, esse menino se manteve 

calado como se não quisesse mais participar do que acontecia naquele espaço. Os seus colegas 

tentaram incentivá-lo, mas salientávamos a todo o momento que em nossa roda de memórias 

falaríamos apenas o que e quando sentíssemos plena vontade. 

Minutos depois, enquanto nos mantínhamos em um momento de reflexão silenciosa 

para processar toda aquela experiência intensa do dia, o menino citado acima levantou uma de 

suas mãos como quem pede a palavra e disse: “Tia, eu quero falar”. Seu semblante era de 

tristeza. Ele cruzou os braços como se quisesse demonstrar bravura ao segurar com muito 

custo as lágrimas que estavam prestes a cair.   

 

 

– Meu pai estava vindo pra cá porque ele não morava aqui. Aí, meu tio ligou pra 

minha mãe falando que meu pai foi pro céu. Aí, a gente foi pra casa da minha tia. 

Quando foi no dia seguinte a minha mãe me chamou e falou... E eu nem consegui 

me despedir dele (DOMINICK & BARBIRATO, 2016/ 2017, n.p). 

 

 

Os outros alunos, apesar de já conhecerem o fato ocorrido na vida do colega, ouviam 

atentamente cada palavra pronunciada pelo menino, aprendendo o exercício de escuta e de 

respeito ao próximo. Cada criança fez questão de contar ao colega que também já havia 

passado por situações similares. Essa interação fez com que vivenciássemos na prática uma 

relação movida por empatia. Segundo Bruscia (2000):  

 

 
Empatia é a capacidade de compreender ou de se identificar com o que a outra 

pessoa está vivendo. Isso pode incluir ter experiências corporais semelhantes, sentir 

as mesmas emoções, ter a mesma perspectiva de algo, pensar os mesmos 

pensamentos, fazer a mesma coisa juntos, e assim por diante. A empatia se 

estabelece a partir do processo de identificação, isto é, quando uma pessoa se 

identifica com a outra e imagina o que aquela pessoa possa estar experienciando. 

Ou, como se diz habitualmente, “andar com os sapatos de outrem” (p. 66).  
 
 

Vários sentimentos se misturaram naquele momento. Parecia que havíamos aberto 

uma caixinha de memórias. Memórias deles, dos pais, dos parentes... Eram memórias 

“soterradas” que emergiam diante de nós sem que precisássemos cavar fundo para encontrá-
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las, tendo em vista que tudo de que precisavam para aflorar eram olhares e escutas sensíveis 

para acolhê-las. Conseguimos criar identidade e pertencimento coletivo, pois à medida que 

compartilhávamos nossas histórias, conhecíamos mais sobre aqueles que passavam longas 

horas do seu dia ao nosso lado.  

Nós, graduandas, estávamos plenamente conscientes do fato de que não tínhamos 

formação profissional voltada para o tratamento de questões como as relatadas acima. 

Todavia, reconhecemos a importância de propiciar às crianças esse espaço para lhes permitir 

entender melhor o que se passava com elas, externando para si mesmas e, se assim o 

quisessem, para os demais, o que há muito se encontrava reprimido. A partir de tal momento, 

identificamos que as relações se mostraram bem mais humanizadas no decorrer das aulas. 

 

4.2 O QUE ME DIZ A LETRA? 

 

Descobrimos que o funk faz parte do dia a dia de quase todas as crianças. Elas 

relataram escutá-lo nas suas casas, nas dos amigos e familiares, na rua e até mesmo nos bailes 

da comunidade. Por ser um ritmo musical que faz parte do contexto em que a maioria dos 

alunos desta pesquisa vive, e pensando no trabalho que gostaríamos de realizar com eles, 

exploramos um pouco este gênero sem exprimir qualquer juízo de valor a seu respeito.  

Nosso trabalho com o funk não consistiu em apenas ouvir algumas músicas sem 

praticar qualquer tipo de questionamento, o que faríamos com qualquer estilo musical que 

fosse escolhido pelos alunos. Existem motivos que fazem com que esse ritmo esteja ainda 

mais inserido no cotidiano das crianças e adolescentes das classes populares. Com os sentidos 

inquietos, partimos ao encontro de algumas respostas.  

Discorrendo sobre o que consideram por Funk, algumas crianças diziam que era 

“para os cantores contarem o que aconteceu”. Segundo uma aluna: “Eles (MCs) pegam o 

passado, o que aconteceu e fazem uma música. Eles fazem a música da cabeça deles”. 

Subitamente, os estudantes começaram a cantar em uma só voz: “Eu só quero é ser feliz, 

andar tranquilamente na favela onde eu nasci. E poder me orgulhar e ter a consciência que o 

pobre tem seu lugar...”. Nos dizeres de Barcellos (2015): 

 

 
A re-criação musical de canções [...] é muito utilizada em todas as áreas de atuação 

da musicoterapia brasileira. Através das canções populares da preferência dos 

pacientes estes podem se expressar, ‘sem usar as próprias vozes’, mas cantando/ 

contando o que querem ou precisam, através das vozes dos compositores, para falar 

numa linguagem figurativa (p. 42). 
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Essa experiência de re-criação também funcionou no contexto educacional. Ela 

permitiu que os discentes expusessem pouco a pouco suas opiniões a respeito da realidade que 

vivem, tendo como ponto de partida a voz do intérprete da canção: “Ele [MC] quer ser feliz 

onde ele nasceu e poder se orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar... E não só o 

rico. Eles pensam que o rico pode tudo. Tudo não! O pobre tem seu direito. Porque os alemão 

quer entrar lá na vila [comunidade] então não pode ser feliz”. 

Quando os alunos debatem sobre as letras dos funks, de alguma forma, se identificam 

com elas, com o que vivem.  Podemos verificar isso quando elas misturam a fala do intérprete 

da canção com as suas próprias falas. É como se a música fosse o estímulo de que precisavam 

para discutir suas próprias existências. 

 

 
Quando ouvimos música nos expressamos de forma vicária, através do compositor e 

do executante da peça. Esse tipo de auto-expressão é muito importante quando 

temos dificuldade de expressar sentimentos que não somos capazes de dar forma 

adequada, assim como sentimentos que rejeitamos ou que não queríamos ter. 

Quando ouvimos o compositor ou o executante, podemos nos identificar com eles e 

experienciar uma liberação desses sentimentos que é nossa assim como deles, ou 

podemos ser uma parte da liberação deles sem identificarmos os sentimentos como 

nossos (BRUSCIA, 2000, p. 68). 

 

 

Quando se colocaram de fora, escutando a voz do outro, os estudantes puderam 

refletir sobre as suas realidades. As vozes que os discentes tomaram emprestadas foram dando 

lugar às vozes deles mesmos, evidenciando a relação dialógica entre os enunciados (FIORIN, 

2006). Continuaram: “A gente não pode brincar porque a qualquer hora eles [policiais] entram 

e atiram”; “Tia, não dá nem pra dormir direito. Muito barulho!”; “A gente fica em casa, tia”; 

“A gente não pode ser feliz com esse negócio”.  

A análise realizada pelas crianças em relação ao trecho da canção demonstra o 

despertar de certo entendimento de que independente de pertencerem à classe popular, elas 

possuem o direito de serem felizes, de irem e virem tranquilamente sem sofrer ameaças, seja 

dentro de casa ou nas ruas da comunidade.  

A reflexão sobre a letra do funk contribuiu para que os alunos reconhecessem e 

comunicassem os problemas sociais que os cercam de um modo menos penoso. Mas, sabemos 

que reconhecer e comunicar não basta. Para transformarmos questões sociais, necessitamos 

também de tomar decisões.  
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Diante dos relatos, lancei uma provocação: “o que se pode fazer para mudar essa 

realidade?” Responderam: “Sair da boca de fumo, tia. Eles saindo da boca de fumo, parar de 

fazer essas besteiras, parar de roubar”. Em seguida, as crianças começaram a narrar outras 

cenas de violência presenciadas por elas na comunidade.  

 

Trechos de algumas falas: 

 

 

– Tia, se morador falar eles batem em todo mundo. Dá tiro! 

– Lá onde moro tem um campo que tem um monte de boca de fumo e eu tenho que 

passar ali e tem um cheiro horrível. 

 – Tia, onde eu moro fica dando um pouquinho de tiro e depois, quando foi no 

sábado, meu pai bem encontrou uma bala de pistola (DOMINICK & BARBIRATO, 

2016/ 2017, n.p). 

 

 

Após discutirmos sobre as situações vividas pelos discentes na região onde moram, 

decidimos que era o momento oportuno para dar início à composição de paródia musical. 

Cada estagiária cumpriu com a tarefa de assistir aos alunos quando eles as chamavam. Muitos 

aparentavam estar perdidos em meio ao que pretendiam expressar mediante palavras 

cantadas.  

Contudo, esse “caos” interior se fez necessário para compreendermos que o processo 

de criação artística realmente mexe com todas as nossas estruturas, e isso não acontece apenas 

de uma forma prazerosa. Mas, se queremos modificar nosso estado inicial, confrontando 

alguns gigantes internos e externos, é disso que precisamos: experimentar o doce e o amargo 

ocasionados pelas vivências com as modalidades expressivas.  

Transcrição literal de algumas composições criadas pelas crianças, a partir de uma 

música escolhida por elas, a música não foi apresentada pelo grupo: 

 

 

– Abri meu whatsapp a minha mãe falou assim: se eu não ir pra casa ela vai me 

bater aqui. Então para já! Pode ficar ajoelhada que eu vou te dar um beijo, você vai 

ficar gamada, eu não vou te bater, você vai ficar emocionada, me desculpa minha 

filha magoada (27/06/2017). 

 – Abri meu whatsapp minha mãe falou pra mim vem logo pra casa que já tem 

polícia aqui rola um tiroteio e você ainda tá aí. Vou fazer uma oração para Deus me 

proteger aqui (27/06/2017). 

 – Musica vai sua loca: Vo falar uma coisa que a minha irmã é loca fui abrir a porta 

e ela deu uma de loca. Então para va pode ir pra sua casa pra poder a medica 
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examinar você, a noite é uma criança da qui a pouco vamos ver se você é louca 

mesmo pra beijar você (27/06/2017). 

 – Vai sua loca lo lo lo  ca vai sua loca 
 Eu to com lunbriga quando eu chego em casa abro a geladeira é não tem batata 

quero comida minha fome é disgramada minha mãe me dise qui tem arroz é salada 

então para vou morrer não tem batata emtão para minha fome é disgramada para vou 

morrer não tem batata vai ingordando am am am am am am vai imgordando am am 

am am am anoite e uma comida ela qui poso vamo aí mais aproveitando qui tem 

batata aqui vai engordando am am am am am am vai ingordam am am am am am 

(27/06/2017). 

 

 

Cada canção composta pelos alunos revela um pouco de suas experiências cotidianas e 

de suas relações familiares. Conseguimos contribuir para que as crianças expressassem 

artisticamente alguns de seus conteúdos internos, o que me faz concordar com a fala de 

Barcellos, a respeito da composição assistida: “esta pode acessar e possibilitar a expressão de 

conteúdos que, de outra maneira, seriam recalcados” (2005, p. 44). 

Após a leitura compartilhada de cada composição, a escola disponibilizou materiais, 

como caixa de som e microfone para que as crianças se apresentassem umas às outras. O 

material produzido pelos estudantes ficou sob a responsabilidade da professora regente para 

que a mesma pudesse dar continuidade ao trabalho com música, em outros dias em que o 

grupo de pesquisadoras não estava presente. 

Essas experiências de confrontar o não-dizível aconteceram graças a uma linguagem 

universal – a música. Ela nos possibilitou experimentar por algumas horas a transformação 

mencionada por Bruscia:  

 

 
A música é a arte em que a pessoa se expressa através do som; através dela 

transformamos nossas sensações corporais internas, nossos movimentos, 

sentimentos e ideias em formas sonoras externas que podem ser ouvidas 

(BRUSCIA, 2000, p. 68). 
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4.3 DESENHO 

 

Fig. 6:  Eu & tia Paula 

 

Acervo da autora 

 

A foto acima foi um dos muitos presentes que recebi no decorrer dos estágios. O 

desenho em destaque foi realizado pela aluna com autismo do grupo A1. A adolescente 

desenhou a si mesma dando as mãos às várias tias de que gostava, incluindo a mim. Ela 

expressou, por meio de uma forma tradicional das artes visuais, o carinho que nutria pelas 

pessoas a sua volta, embora a literatura sobre o transtorno do espectro autista expresse que 

algumas das pessoas afetadas por ele não são capazes de identificar ou de expressar  

sentimentos.  

Ao receber de alunos de diferentes faixas etárias desenhos que representam questões 

internas e externas de seus mundos, dei-me conta do quanto essa modalidade expressiva se 

configura como uma linguagem espontânea da criança; linguagem pela qual é possível 

externar o que se deseja.  

Albano (2010) diz que “a criança desenha para falar de seus medos, suas descobertas, 

suas alegrias e tristezas [...]. A criança, mesmo sem ter uma compreensão intelectual do 

processo, está modificando e sendo modificada pelo desenhar” (p.21).  

Em certas situações, as crianças conseguem fazer uso de uma linguagem verbal para 

explicitar o que pensam e sentem, contudo, no dia a dia de prática pedagógica, percebi que o 

uso desse tipo de linguagem pode ser muito limitado em algumas situações escolares. Nesse 

sentido, é de extrema importância recorrer a outros modos de expressão. Pois, como diz 

Sunderland: 
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Para a criança, pode ser um alívio imenso encontrar imagens e metáforas para 

expressar pensamentos ou sentimentos que antes não tinham nomes mas exigiam 

compreensão. As palavras cotidianas não transmitem todos os aspectos emocionais e 

energéticos da experiência que a criança está tendo, a atmosfera emocional de um 

determinado momento ou situação. Ensinar a experiência emocional por meio de 

histórias, desenhos, barro, movimento, fantoches ou música permite que a criança vá 

além das palavras generalizadores do cotidiano e chegue a uma verdade muito mais 

profunda e específica (SUNDERLAND, 2005, p. 54). 
 

 

 

4.3.1   DESENHOS E HISTÓRIAS (Escola A e B) 

 

 

Fig. 7: O tesouro dos segredos 

 

Acervo da autora 

 

DESCRIÇÃO ORAL DA CRIANÇA SOBRE O SEU DESENHO: “Um pai vestido de ninja 

e que escalava o telhado da casa de sua falecida filha com o objetivo de capturar um tesouro 

escondido em um local secreto. No telhado da casa, havia uma bandeira do Brasil e nela 

quatro câmeras de segurança que enviavam as imagens para um robô cuja função era defender 

o tesouro escondido”. 

  

 

O autor deste desenho era aluno do grupo A2, diagnosticado com hiperatividade, 

frequentemente rotulado pela professora regente como “o problema da classe”. Seu 

comportamento, por vezes, era um pouco agressivo e quase sempre o menino estava 

envolvido em algum conflito com os colegas de turma. Em contrapartida, apresentava um 

excelente desempenho com os conteúdos escolares. 
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Curiosa por mais detalhes sobre o desenho, perguntei ao menino o que havia dentro da 

caixa de tesouro e o mesmo respondeu que nela existiam segredos de uma filha falecida. Os 

segredos eram o próprio tesouro secreto que o pai queria descobrir. Questionei se o aluno 

conhecia ao menos um desses segredos. O menino olhou para mim e disse: “não, porque os 

segredos são da filha do ninja e só ela sabe o que é”. 

Sunderland (2005) aponta que é preciso pensar nas perguntas que se faz e nas 

respostas que se dá a criança quando se trata das histórias que ela cria através dos desenhos, 

pois dependendo da forma como interagimos com ela, poderemos conquistar sua confiança 

para falar abertamente conosco ou romper definitivamente com qualquer chance de fazer 

parte desse universo.  

Um grande equívoco de minha parte foi buscar descobrir, de modo quase invasivo, 

alguma interpretação daquilo que o menino expressava através de seu desenho. Compreendi 

que o mais importante é abrir um espaço para que a criança tenha a oportunidade de produzir 

os seus próprios significados. Estes podem ou não ser compartilhados.  

O adulto, por sua vez, ao mediar o processo de criação, precisa se mostrar sensível aos 

posicionamentos de seus alunos e manter sempre uma postura de escuta e de compreensão. 

Leite aponta que:  

 

 

Na medida em que entendemos que o desenho não é, necessariamente, retrato 

direto/devolução do visto/vivido, é debruçando-nos sobre desenhos de crianças que 

conheceremos desenhos! E, consequentemente, a produção cultural de meninos e 

meninas (LEITE, 2012, p. 64). 

 

 

Precisamos caminhar junto com a criança em seus traços, deixar que ela seja a nossa 

guia, evitar a presunção de que sabemos tudo a respeito dela e que o que interpretamos acerca 

de suas linhas é a verdade sobre o que pensa e sente. Esse “achismo” vaidoso pode acabar 

com todo o trabalho de expressão, fazendo com que a criança sufoque para si seu fazer 

artístico, seu momento de criação.  
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Fig. 8: Escola chique para crianças ricas 

 

Acervo da autora 

  

DESCRIÇÃO ORAL DA CRIANÇA SOBRE O SEU DESENHO: “Uma escola chique 

apenas para crianças ricas. Uma escola parecida com a da novela As aventuras de Poliana. 

Nela, há crianças ricas e metidas, outras mais humildes e que, por isso, não são metidas, como 

a Poliana”. 

  

Durante a criação deste desenho, fui convidada pela aluna do grupo A2 para “avaliar” 

a sua obra. Perguntei do que se tratava e a menina, visivelmente animada, contou a história 

dos seus traçados.  

Junto dela, outras crianças se aproximaram interessadas em fazer parte da conversa. 

Misturavam elementos do desenho com outros da novela citada. Aos poucos, a realidade 

também começava a ser introduzida na tímida roda de conversa que se formava no chão. “Tia, 

tem uma menina que finge ser o que não é pra ser aceita pelos colegas ricos da escola”.  

Não fiz crítica alguma em relação à atitude da personagem, mas busquei provocar uma 

série de reflexões a partir dessa questão: “Vocês gostariam de estudar nessa escola?”. A 

autora do desenho respondeu: "Eu não, tia! Eu não queria!”. Enquanto respondia, olhava para 

a professora sentada à mesa, mas que observava atentamente a conversa. 

“O que é ser rico? Quem aqui é rico?”, continuei. Um aluno disse: "Eu sou, tia, mas de 

saúde!". Perguntei mais: “O que vocês acham da atitude da personagem que finge ser o que 

não é para se sentir aceita pelos colegas?". Disseram: “Ruim, tia, porque a gente tem que ser 

como a gente é!".  
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Não perguntei à educanda se a personagem de seu desenho ou da própria novela se 

parecia com ela. Como diz Sunderland (2005), é fundamental permanecer dentro deste 

ambiente de metáforas até o momento em que a própria criança opta por sair dele. Se ela 

quiser falar de maneira aberta sobre alguma eventual identificação com os personagens, então, 

podemos nos sentir dotados de certa liberdade para entrar em seu mundo particular, uma vez 

que ela mesma nos abriria essa porta. 

 

 
Se a criança falar da vida real com você, tudo bem. Ela está permitindo a sua 

entrada. Caso contrário, tenha o máximo cuidado para sair da metáfora para o real. 

Lembre-se: as crianças escolhem a metáfora e a história como linguagem natural 

para os sentimentos porque a expressão indireta lhes oferece proteção 

(SUNDERLAND, 2005, p. 111). 
 

 

O que mais me chamou a atenção foram as muitas questões da vida social, que cercam 

as crianças, compondo os seus desenhos. Por meio de linhas e formas proporcionadas por essa 

modalidade artística, é possível identificarmos narrativas extremamente ricas sobre o que os 

alunos percebem no seu dia a dia. Revelando. Essa experiência nos revela todo um potencial 

de significados muito importantes para serem explorados dentro do ambiente escolar.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acervo da autora 

 

Fig. 9: justiceiro político 
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DESCRIÇÃO ORAL DA CRIANÇA SOBRE O SEU DESENHO: “Ele tem arma, faca e 

espada e vai salvar o Brasil”. 

___________________________________________________________________________ 

 

Estes desenhos foram produzidos por um aluno da escola B, em um período de decisão 

política, quando os ânimos da sociedade estavam extremamente inflamados. As crianças 

levavam para a escola discursos que ouviam no seio familiar, nas mídias e em outros espaços 

sociais. Discursos, muitas das vezes, carregados de emoções fortes como raiva. 

O aluno me presenteou com seus desenhos. Antes de entregá-los, fez questão de 

explicar que seu personagem era a representação de uma figura política em destaque. Dizia 

que tal homem salvaria o Brasil de um contexto de corrupção. Para salvar a pátria, tal ninja 

político agiria com seu uniforme, munido de arma, faca e espada. E para que não fosse 

reconhecido, algumas vezes, usaria máscara. 

Este mesmo estudante, com a ajuda de um colega de classe, escreveu uma carta em 

tom agressivo para a professora de Língua Portuguesa. O conteúdo apresentava ofensas de 

cunho intelectual e moral. Segundo a docente, os mesmos fizeram isso porque supunham que 

ela não votaria no representante político que eles apoiavam.  

Por meio do desenho e da narrativa, o menino comunicou sua concepção de herói e 

revelou quais recursos e atitudes acreditava serem ideais para “consertar” o que enxergava 

como errado. Para Bronowski (1983, p.188), “toda obra de arte revela um conflito de valores 

que é resolvido de determinada maneira; mas a solução é apenas uma das muitas possíveis e 

nós podemos não pensar que não seria essa a que escolheríamos”. 

O menino apresentou, através de seus desenhos, uma determinada solução para 

resolver questões políticas e sociais. Sua lógica entra em conflito com as que buscam 

desenvolver uma cultura de paz para além das salas de aula. Expressar o seu julgamento sobre 

a forma de pensar e de agir do personagem, apontando como certa ou errada, pode não ser 

uma via apropriada.  

Faz-se necessário um diálogo que conduza as crianças à reflexão sobre possíveis 

consequências ao optar por medidas ancoradas em ações violentas e destrutivas. É preciso 

construir caminhos que possibilitem aos alunos uma compreensão de que não existe uma 

solução universal para problemas individuais e coletivos.  

Acredito que pela linguagem artística é possível acessar as maneiras de compreensão 

da criança sobre as informações que são veiculadas pelas mídias. Um professor poderia 

dialogar sobre as ações de personagens midiáticos não reais e suscitar reflexões que 
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conduzissem a ensaios sobre soluções para problemas sociais que não envolvessem o uso da 

violência, gerando criações com atitudes não agressivas para enfrentar desigualdades e 

resolver tais questões de modo pacífico, respeitoso e democrático. 

 

Fig. 10: Vilões  

 

Acervo do grupo de pesquisa 

 

DESCRIÇÃO ORAL DA CRIANÇA SOBRE O SEU DESENHO: “Pedro era um vilão de 

Crach Bash. Depois, o irmão dele matou o próprio irmão. Depois, rolou uma guerra e, depois, 

choveu muito sangue”. 

  

 

Este desenho foi realizado por um dos discentes do grupo A2. O menino apresentava 

certa resistência para trabalhar com as modalidades expressivas, afirmando que não sabia 

fazer. Parecia ter necessidade de receber elogios, como se fosse uma espécie de aprovação dos 

adultos sobre aquilo que fazia. Aos poucos, ele foi compreendendo que aquele espaço não 

visava o julgamento de suas habilidades, que era um momento em que tudo o que criasse seria 

olhado e elogiado por nós.  

Enquanto desenhava, narrava as situações em que estavam inseridos os seus 

personagens. A todo momento frisava a obrigatoriedade de haver muito sangue (tinta 
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vermelha) na folha de papel, para que sua história fosse o mais realista possível. Ao passo que 

desenhava, falava consigo mesmo como se estivesse dando voz aos seus personagens. Era 

uma narrativa de briga entre dois irmãos e que tinha como desfecho um assassinato. 

Neste desenho, assim como nos demais produzidos pelos discentes, percebi a 

possibilidade da existência de algum significado. Este significado pode ou não ter relação 

direta com a vida da criança e pode, ainda, ser conhecido ou desconhecido por ela. O ponto a 

que me atento é que se o que estiver por trás dessas imagens for algo negativo, este fator pode 

interferir drasticamente no cotidiano da criança.  

Muitos alunos com quem convivi compartilharam comigo experiências de vida 

repletas de violência e de maus tratos. Quando estes estudantes não têm a oportunidade de 

trabalhar de forma saudável com essas questões, verificamos a dificuldade deles em seguir em 

frente.  

Na escola, conseguimos visualizar, através do comportamento das crianças, alguns 

traumas “escapando” de maneira inadequada. É importante que o professor abra espaço para 

que os alunos trabalhem com suas questões internas e externas de modo consciente. Com o 

processo de materializar essas questões e de refletir sobre elas, por meio do fazer artístico, é 

possível reduzir o potencial de ações destrutivas. 

Castigos, privação de recreios ou de passeios escolares, gritos, suspensão foram 

algumas das alternativas recorrentes que presenciei nas escolas em que essa pesquisa se 

desenvolveu. Essas medidas não dão conta de enxergar e escutar a criança, o que pude 

definitivamente comprovar ao vê-las falhando. Por consequência, atitudes como agredir os 

colegas, ofender os professores, destruir os materiais escolares, entre outros, tendem a se 

repetir.  

Ao deixar de lado, por alguns instantes, a linguagem cotidiana e trazer para o centro 

do conflito a linguagem imaginativa, falar sobre o que afeta se torna menos doloroso e a 

criança se sente mais segura para se abrir. Sunderland (2005, p.50) afirma que: “[...] sem 

acesso aos modos de expressão imaginativos, o mundo interior profundamente rico de muitas 

crianças permanece isolado”.  

O adulto – professor, responsáveis ou qualquer outro profissional que convive e 

trabalha com crianças – tendo essa percepção se torna mais apto a ajudá-las. Contudo, deve 

ter em mente que "A digestão pode ser um processo longo e lento, especialmente quando há 

alguma coisa muito traumática na vida da criança" (Sunderland, 2005, p. 99). Por isso, é 

preciso caminhar a passos cautelosos e de maneira interdisciplinar com outros profissionais da 

escola.  
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Fig. 11: Todos devem ter olhos 

 
Acervo da autora 

 

DESCRIÇÃO ORAL DA CRIANÇA SOBRE O SEU DESENHO: “uma menina sozinha no 

meio de uma ilha. No céu tem o sol e a nuvem. O sol tem olhos. A nuvem tem olhos. O barco, 

o peixe, o polvo e a estrela do mar também precisam ter olhos. Todos devem ter olhos”. 

 

Este foi o desenho produzido pela aluna com deficiência visual da escola B. A menina 

estava sentada ao lado dos colegas enquanto eles realizavam uma atividade proposta por mim, 

que envolvia o desenho livre em uma das etapas.  

Ao me aproximar, perguntei se ela não gostaria de participar da atividade. O colega ao 

lado disse que não precisava, pois a estagiária de apoio o havia encarregado de desenhar pela 

aluna. Vi no rosto da menina uma grande decepção e senti que ela queria fazer parte daquele 

momento. Na verdade, ela deveria fazer parte do que acontecia ali. Era seu direito.  

Então, sentei-me ao seu lado e indaguei novamente se ela tinha interesse em realizar o 

seu próprio desenho, com a sua própria história, porém contando com a minha ajuda. Ela 

respondeu que sim. Guiei a sua mão, que segurava ainda insegura seu lápis. Não levou muito 

tempo e a menina estava criando sua própria arte.  

Percebi que era ela quem guiava a minha mão. A menina dizia: “Quero uma ilha e 

uma menina sozinha no meio dela. Agora a nuvem. O sol! O barco! O peixe...”. Era a discente 

quem puxava a minha mão e a colocava no espaço da folha em que considerava o mais 

adequado. Em cada personagem de seu desenho, ela deixava muito claro: “Tem que colocar 

os olhos!”. Guiei sua mão para desenhar um e ela me repreendeu: “Um não, dois!”.  
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Soube pela professora de Língua Portuguesa que a aluna ficou cega aos 9 anos de 

idade em consequência de uma doença grave. Antes disso, ela havia passado por inúmeras 

cirurgias e em todas elas a criança sofria muitos desgastes.  

Não tive a meu favor a disponibilidade de tempo que gostaria para interagir com a 

educanda. Não foram muitos os momentos em que me reuni com a sua turma e, na grande 

maioria deles, a aluna estava ausente. Nos raros dias em que pude observá-la, percebia o 

quanto estava distante dos seus colegas, das conversas, das brincadeiras, das risadas. E me 

doía vê-la conviver com uma inclusão escolar que, na verdade, não a incluía.  

Quando o horário da atividade terminou e eu precisei deixar a sala de aula, a aluna 

chorou precisando ser atendida pela estagiária de apoio. Teria sido a atenção recebida? O 

momento em que se sentiu incluída? Sua capacidade sendo explorada e valorizada? É 

inegável que contam todos esses fatores, mas o principal foi a entrega da criança ao desenho. 

Essa entrega foi tão grande que ela simplesmente não quis parar.  

Como havia dito anteriormente, toda imagem criada pela criança tem o seu significado 

e seria errôneo de minha parte tentar deduzí-lo. Reitero esta afirmativa citando novamente 

Sunderland que afirma, com sábias palavras, o que precisamos saber de cor ao introduzir no 

universo das crianças as linguagens expressivas: 

 

 
“[...] faz mal para qualquer pessoa, não só para a criança, ouvir alguém lhe contar o 

que está pensando ou sentindo quando não é aquilo que está pensando ou sentindo. 

Isso pode ter o efeito de um assalto psicológico, de um ataque ou tentativa de apagar 

sua noção de eu, seus significados e sua realidade” (SUNDERLAND, 2005, p. 89). 
 

 

O meu propósito foi possibilitar aos alunos experiências reflexivas sobres questões 

complexas através de linguagens expressivas e lúdicas. Estas servem de mediador para 

transitarem entre o lugar da imaginação, dos sentimentos e do pensamento de maneira menos 

dolorosa. O desenho é uma ferramenta que cria essa possibilidade. Para construirmos 

autoconhecimento é inevitável ter de confrontar aquilo que nos constitui. Busquei ser sensível 

ouvindo tudo o que eles tinham para falar, respeitando o tempo e o espaço de cada um. 

Foi um imenso ganho ver os educandos refletindo a partir dos seus desenhos, repletos 

de movimentos e cores, sobre questões, como classe social, dissimulação do próprio eu para 

se sentir pertencente a algum grupo, violência, medo e outros temas que reafirmam o fato de 

que somos humanos. As crianças experimentaram, de forma criativa, maneiras de pensar e de 

enfrentar a realidade que, na maioria das vezes, pode ser muito dura de ser vivida.  
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4.4 MODELAGEM (Escola A) 

 

 

 

Fig. 12: Bebê perdido 

 

Acervo do grupo de pesquisa 

 

 
 

 

Fig. 13: A floresta 

 

Acervo do grupo de pesquisa 

 

 
 

 

 

“Um beeio dia eu estava pasiado quando 

eu vim um beber levei para minha casa 

Eu alimentei no dia seguiti eu fui precura 

a mae  deieela estava na  prasa chorando 

poqueestavamuito tiste Ela estava 

percudo o finho delaeu fui atela  ela  

pegou o finho e foi feis para  sepre fin”  

 

(Texto escrito pela aluna A.C. 

04/07/2018). 
 

 

 

“Era uma vez um homem que 

estava na floresta e ele ia acampa 

na floresta e ele turmiu e ele 

acortou e lebantoue ele foi acha a 

filha e porque ela si berdeu na 

floresta e ele achou ela”  

 

(Texto escrito pelos alunos K e K. 

04/07/2018). 
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Fig. 14: Neve e Lorrena 

 

Acervo do grupo de pesquisa 

 

 

A seguir, reescrevo as histórias com as palavras em acordo com a norma culta da 

língua, mantendo, porém, o sentido das escritas dos discentes: 

 

Quadro 3: Reescrita das palavras para melhor compreensão 

BEBÊ PERDIDO A FLORESTA NEVE E LORRENA 

Um belo dia eu estava passeando 

quando eu vi um bebê. Levei para 
minha casa, eu alimentei. No dia 

seguinte, eu fui procurar a mãe 

dela. Ela estava na praça chorando 

porque estava muito triste. Ela 

estava procurando o filhinho dela. 

Eu fui até lá, ela pegou o filhinho 

e foi feliz para sempre. Fim. 

 

Era uma vez um homem 

que estava na floresta. E 

ele ia acampar na floresta. 

E ele dormiu. Ele acordou 

e levantou. E ele foi achar 

a filha, porque ela se 

perdeu na floresta e ele a 

achou. 

 

Era uma vez uma menina 

que o nome dela era Neve. 

Ela plantou uma árvore 

maçã, mas uma menina 

chata, chamada de Lorrena 

na escola, pediu para Neve 

dormir na casa dela. Neve 

dividiu a sua árvore e fim. 

 

  

 

Os trabalhos em destaque fizeram parte de uma oficina desenvolvida pelo grupo de 

pesquisa com a turma do terceiro ano do ensino fundamental. A proposta foi a criação de um 

 

“Era uma vez uma menina que o 

nome dela era nevev ela plantou 

uma arvore maica mas uma 

menina chata chamada de lorrena 

n escola lorrena pediu para neve 

dormi na casa dela  neve dividiu 

asua arvore e fim”  

 

(Texto escrito pelas alunas M. e 

V. 04/07/2018). 
 



45 
 

livro digital com temas livres. As fotos acima são algumas das páginas deste livro. Ao lado 

das imagens constam as transcrições literais das narrativas escritas pelas crianças.  

Em um primeiro momento, cogitei a possibilidade de os alunos terem certa resistência 

para trabalhar com a modelagem pelo fato de termos explorado um material considerado por 

muitos como infantil: a plasticina, popularmente conhecida como massa de modelar ou 

massinha.  

Além disso, o grupo de pesquisa descobriu durante a proposta da atividade que a 

professora havia cedido este material para outra turma da instituição, pois as crianças já 

haviam aparentemente ultrapassado a idade “adequada” para manusear esse tipo de recurso, 

ação que reforçou ainda mais a ideia equivocada de que a modelagem é indicada apenas para 

determinadas faixas etárias, o que não é verdade.  

De acordo com Valladares e Carvalho (2005, p. 127), “A modelagem é uma atividade 

que exercita a função sensorial e trabalha com a organização tridimensional”. E mais: “As 

propriedades inerentes da modelagem são a flexibilidade e o contato sensorial, os quais 

facilitam as transformações da matéria e promovem mudanças internas (relaxamento, 

equilíbrio) na criança, e assim o seu exterior (comportamento) automaticamente se modifica” 

(p. 129).  

O autor demonstra que tal modalidade expressiva se constitui como recurso importante 

no desenvolvimento dos indivíduos. Amplio aqui o público que pode ser beneficiado por esta 

modalidade. Não somente as crianças, como também jovens, adultos, idosos que se permitam 

vivenciar esta experiência, em razão de que no processo de moldar e modificar a matéria, o 

próprio indivíduo modifica suas estruturas.  

Houve, sim, resistência para o desenvolvimento da atividade, mas não por qualquer 

motivo que envolvesse idade. A oposição das crianças advinha do pensamento de que não 

eram capazes de criar, de imaginar. Algo lamentável, mas que não me causou espanto tendo 

em vista que a atual sociedade cumpre com louvor a tarefa de desestimular os sujeitos e torná-

los ocos de expressão, de imaginação e de criatividade.  

Contudo, ainda que não tenha ficado surpresa, também não me conformei com a 

situação. A maior arma de que podemos nos munir na luta contra as crenças de que não 

podemos pertencer aos universos da arte e da cultura é a transgressão. Somente ultrapassando 

os limites, questionando, envolvendo-nos, abandonando-nos aos domínios da imaginação é 

que se torna possível ocupar esses terrenos ainda pouco explorados da imaginação e da 

criação.  
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Quando não experimentamos a potência criativa da arte acabamos não construindo 

uma percepção de que essa faz parte de nossa existência, deixando uma parte da população 

segregada desse importante patrimônio da humanidade. Em Olhos que pintam, Buoro afirma 

que: 

 
Só com investimentos de toda sorte a construção de conhecimento em arte deixará 

de ser uma ficção ou de se manter restrita a um universo de privilegiados para 

encarnar-se de fato na realidade concreta, passando assim a participar da vida dos 

brasileiros. A maior capacitação dos agentes envolvidos em projetos que integrem a 

arte e a educação é, pois, o passo decisivo para despertar outros indivíduos para o 

contato e as experiências que a arte proporciona (BUORO, 2002, p. 27-28). 
 

 

Ao nos colocar na posição de agentes envolvidos no mundo da arte e da educação, 

buscamos propiciar aos discentes experiências sensíveis que lhes possibilitaram um fazer 

novo, em movimento, distante da rotina, fora da caixinha empobrecida que limita o processo 

de construção de conhecimento de si e do outro. Ao mesmo tempo em que introduzíamos 

essas vivências nas suas realidades, introduzíamos também nas nossas e nos capacitávamos 

para oferecer-lhes o melhor. 

Os objetos construídos pelos alunos me pareceram uma fusão de construções 

subjetivas, de fantasias e de imagens que fazem parte dos seus próprios universos pessoais e 

que refletem um pouco suas experiências de vida. A leitura autoral, posteriormente convertida 

em palavras, que as crianças fizeram sobre seus próprios projetos evidencia muito bem essa 

questão. 

É possível constatar riqueza de detalhes nas produções expressivas dos educandos. As 

imagens possuem formas bem definidas, há representação de figuras humanas e da própria 

natureza com diversidade de cores, cuidado quanto à exatidão e à harmonia do que estava 

sendo produzido. A presença de todos esses elementos deixa transparecer intenções por parte 

dos alunos quanto ao que gostariam de expressar.  

A produção manual abriu espaço para a midiatizada. Com os celulares das estagiárias, 

os discentes assumiam-se como pequenos fotógrafos. Posicionavam suas produções no espaço 

que julgavam ser o mais apropriado da sala. Preocupavam-se com todos os detalhes: 

iluminação, firmeza ao segurar o aparelho tecnológico, clique no momento adequado para 

uma captura de imagem bem sucedida. Aproximavam e distanciavam o foco da câmera dos 

pontos que consideravam ideais para as páginas do livro digital.  

Ver os educandos criando, imaginando, sonhando foi contagiante. A experimentação 

esteve presente de todas as formas e a ludicidade foi uma das grandes protagonistas do novo 
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capítulo que escrevíamos em nossa história. Os alunos se mostraram completamente 

compenetrados naquilo que faziam. Se algo os distraía, logo diziam: "não fale comigo! não 

me distraia! Preciso me concentrar." Envolvidos, mergulhados de corpo e alma em suas obras 

de arte, as crianças materializaram o que lhes passava.  

Havia casas, parques, natureza, mocinho e vilão. Existiam elementos de seus 

contextos, de suas realidades. Criaram para significar e (re) significar aquilo que pensam e 

sentem. Vivemos um processo de autoconhecimento, de compreensão de mundo e do outro. A 

experiência com a massinha nos proporcionou a possibilidade de criar e recriar na medida em 

que ela se moldava e se desfazia nas mãos de seus criadores. 

As muitas falas de "eu não consigo"; "vou desistir"; "nunca mais farei isso na minha 

vida" foram aos poucos diluídas, uma vez que, ao produzirem, perceberam que não precisam 

ser unicamente consumidores de arte; podem caminhar muito além e se tornarem artistas 

extrapolando o terreno da imaginação.  

Para encerrar a narrativa dessa experiência, cito um pequeno trecho de uma conversa 

que tive com uma criança, ao final da oficina, que muito emocionada se dizia incapaz de 

realizar qualquer atividade artística: “Tia, eu sou um artista? Minha tia sempre diz que quando 

eu crescer vou ser um artista”. Respondi: “Por que só quando crescer se você pode ser agora? 

Você é um artista!”. Naquele momento vi os olhos do menino se iluminarem e com o desejo 

de compartilhar com os colegas a sua alegria, o mesmo começou a contar que todos eles eram 

artistas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este estudo teve por objetivo apresentar algumas experiências expressivas vivenciadas 

durante minha formação, no curso de Pedagogia da UFF, com alunos da classe popular. 

Busquei compreender de que modo a articulação entre as áreas de Arte, Educação e 

Tecnologia Social pode contribuir para a construção de (auto) conhecimento com perspectivas 

de transformação de determinada realidade. 

Parti de um diálogo teórico com os princípios da Educação Popular, da Arte e 

Educação e da Tecnologia Social. Lancei-me às seguintes questões: como a arte pode 

contribuir para a expressão de pensamentos e emoções? De que forma arte e educação podem 

cooperar para o enfrentamento criativo das questões de vida dos discentes da classe popular? 

De que modo a Tecnologia Social pode dialogar com a arte e a educação? 

As etapas deste trabalho me levaram à conclusão da necessidade de haver uma 

educação que contemple todas as dimensões do ser humano, cujas práticas educativas se 

ancorem em conteúdos subjetivos e objetivos; em arte, ciência e tecnologia; em afetividade e 

racionalidade. Trata-se de uma educação voltada para sujeitos, para seres inteiros e não 

fragmentados.  

Como seres completos, precisamos de uma educação que dialogue com todos esses 

eixos na mesma medida. A porção equilibrada é aquela que possibilita aos discentes se 

reconhecerem como sujeitos histórico-sociais, protagonistas e autores de suas trajetórias.  

Percebi que o diálogo entre os universos da educação, da arte e da tecnologia social 

permite aos alunos experienciar a possibilidade de se colocarem, por alguns instantes, do lado 

de fora da bolha opressora da alienação para refletirem de forma sensível sobre suas 

existências e, quem sabe, encontrar caminhos de ressignificação.  

Quando a escola possibilita um trabalho com o sensível, é possível que crianças e 

jovens venham a assumir um papel social mais crítico, deixando de lado a posição de 

passividade em que estão situados. Desse modo, ampliam-se as chances de se reconhecerem 

enquanto indivíduos oprimidos que podem se libertar, sem a necessidade de se vestirem com a 

pele de um novo opressor, mas assumindo-se como um "ser mais" (Freire, 2017). 

As etapas desta pesquisa também demonstraram que a formação de uma consciência 

crítica não se dá unicamente pelo reconhecimento, ou ainda, pela aceitação do que nos dizem 

ser imutável. Colocamo-nos frente a frente com a realidade que nos desafia e reconhecemos a 

importância de ter em mãos diferentes ferramentas para nos auxiliar a seguir em frente 

agindo. 
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As múltiplas formas expressivas foram algumas destas ferramentas. O propósito delas 

foi o de criar entre os alunos relações de parcerias no fazer artístico, possibilitando-lhes 

momentos de construção de conhecimento sobre si e sobre o outro e ensaios para possíveis 

mudanças, importantes aspectos da proposta da Tecnologia Social.  

No processo de construção artística potencializamos trocas de consciências 

significativas, diálogos, comunicação. As crianças caminharam juntas em busca de inclusão 

social, de construção de identidade individual e coletiva, de sentidos e significados próprios. 

Todos os caminhos trilhados confirmaram que as modalidades expressivas permitiram 

às crianças a materialização de seus pensamentos e emoções. Ao narrarem suas memórias, 

felizes e tristes, os alunos praticaram também o exercício da escuta. 

Durante os atos de falar e de ouvir, os discentes se conheceram mutuamente, 

compartilharam momentos, desenvolveram empatia, olharam-se e enxergaram-se, se 

compreenderam, se respeitaram. Tudo isso nos conduziu ao entendimento de que o mais 

importante foi o processo que vivenciamos e não apenas o produto final gerado, embora este 

expresse muito dos significados e ressignificações feitas por seus autores. 

Ter ao alcance materiais de fácil acesso e lançar mão da criatividade e da imaginação 

tornou possível a expressão autoral com variados recursos e em diferentes espaços da escola. 

Ao explorar e valorizar as potencialidades das crianças, estamos dando um  importante passo 

para as suas expressões. 

As produções artísticas dos estudantes se configuraram como  marcas da existência de 

cada um deles no mundo, o que lhes deu, de certa forma, identidade e entendimento de que, 

após a construção relacional com o nosso meio, nos transformamos. Ainda que não 

enxerguemos a olho nu, à medida que construímos, de fato, algo se transforma em nós. 

A partir dos três eixos estudados neste trabalho – onde cada criança revelou aos 

poucos a sua maneira de ver o mundo, levantando questões que ainda não possuía segurança 

suficiente para falar – compreendi que é possível encorajá-las a se sentirem potentes para 

expressar suas próprias vozes, dando início aos esboços de uma nova narrativa, pois “Ao 

produzir Cultura, ao deixar suas marcas, falar de si e do outro, reescrevem a história, e a 

história reescrita será sempre outra, diferente, pessoal, com significação própria” (LEITE, 

2012, p. 34). 

No que tange à minha formação, aprendi sobre o papel crucial que o professor exerce 

na vida de seus alunos. As escolhas que ele faz interferem diretamente nas relações e 

interações que o educando terá no ambiente escolar. Passar por cima daquilo que o aluno tem 

para expressar é negar o seu mundo, a sua existência. 
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Enquanto educadora, cabe a mim propiciar um ambiente acolhedor e humanizado, 

onde as crianças têm liberdade de expressar os diversos sentimentos e emoções que estão 

diretamente ligados às suas dimensões cognitivas. 

A cada movimentação desta pesquisa reforçamos nosso compromisso com a ética. Ao 

falar em ética, não me refiro à ideia de dizer às crianças o que é “certo” ou “errado”. Refiro-

me a práticas educativas que reconhecem nos alunos a capacidade de pensarem por si sós, de 

se reconhecerem enquanto sujeitos cognoscentes, ativos, que buscam constantemente a sua 

liberdade e a transformação da realidade objetiva na qual vivem. 

Descobrir que o trabalho realizado foi reapropriado pelas crianças em outros 

contextos, como no caso das paródias, foi excepcional. Os alunos se jogaram aos pés de uma 

nova poesia de vida, se permitiram vivenciar experiências estéticas através do desenho, da 

música e da modelagem e venceram o medo de florescerem diante dos olhos de seus colegas e 

professores.  

O conteúdo expresso pelos estudantes não foram aqui analisados, embora percebamos 

que eles expressem de forma ambígua demandas de ajuda e de possibilidades de construções 

afetivas complexas que uma aluna de graduação em Pedagogia não está habilitada a fazer. 

Conforme indicado no corpo do trabalho, nossa formação profissional não está voltada 

para o "tratamento" de questões do campo da Psicologia como algumas relatadas nesse 

estudo. Porém, temos uma formação que possibilita reconhecer a existência dos problemas e 

criar caminhos pedagógicos que ajudem no enfrentamento e na tomada de consciência sobre 

os fatos e gerar reflexões para saídas possíveis. Contudo, a experiência suscitou o desejo de 

aprofundar estudos em campos da Psicologia e mesmo da Arteterapia. 
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