
BOLETIM KULTRUN | ISSN 2763-5066 
VOL. 3, N° 3, OUTUBRO DE 2021                         

   
 

© BOLETIM KULTRUN 2021 

 

 
 
 

 
 
 

BOLETIM KULTRUN 

VOL. 3, N°3, OUTUBRO DE 2021 
  

 
  

  

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
   

 

100 ANOS COM PAULO FREIRE  

Experiências, reflexões e artes 



BOLETIM KULTRUN | ISSN 2763-5066 
VOL. 3, N° 3, OUTUBRO DE 2021                         

   
 

 

 
VOL. 3, N°3, OUTUBRO DE 2021 

 
Miguel Ahumada Cristi – Organização e desenho 

Angelene Lazzareti – Organização e desenho 

Gabriela Canale Miola – Entrevista e edição 

Eduardo Fava Rubio – Edição e revisão 

Flavio Salvatti – Edição e revisão 

Alessandra Mawu Oliveira – Website e edição  

Tatiana Martins Gabas – Revisão  

 

 

BOLETIM KULTRUN é um espaço de divulgação de expressões culturais 

focalizadas nas Artes e nas Letras. Adotando um caráter inclusivo e 

democrático, o Boletim está aberto para que qualquer pessoa, de qualquer 

lugar, principalmente da América Latina e do Caribe, possa ter acesso e/ou 

participar com colaborações. A edição do Boletim é bilíngue, visto que inclui as 

duas línguas mais comuns da UNILA —e da América—, o espanhol e o 

português, mas são extremamente valorizadas outras línguas, em especial as 

indígenas e de origem africano. 
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EDITORIAL  

        

 
É com muita alegria que apresentamos a terceira edição de 2021 do 

Boletim Kultrun para a comunidade da UNILA e para nossas leitoras e 

leitores espalhados pelo mundo. Desta vez, a edição temática comemora 

o Centenário do Professor Paulo Freire.  

 

Esta edição conta com contribuições sobre a influência freireana na arte-

educação e na educomunicação, entrelaçadas ao contexto sócio-político 

vivenciado no presente. São apresentadas ainda experiências sobre 

processos de alfabetização nutridos pelas lutas populares e camponesas, 

desdobrando-se em transformações plurais. Os aspectos ligados à 

pedagogia da autonomia e a construção da solidariedade são abordados 

junto de um panorama sobre a história de vida do Patrono da Educação 

Brasileira. Também são exemplificadas ações artísticas inspiradas por 

Freire, objetivando a mobilização dos sujeitos e a transformação dos 

espaços envolvidos.  

 

Esperamos que a comunidade possa desfrutar dessa edição e que os 

preceitos de Paulo Freire continuem iluminando os caminhos da 

educação, mesmo em tempos sombrios. Boa leitura a todes! 
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ARTES PARA PAULO FREIRE1 

Miguel Ahumada Cristi y Angelene Lazzareti – Boletín KULTRUN 

 

Paulo Reglus Neves Freire (1921–1997), o simplemente Paulo Freire, es el 

educador latinoamericano más conocido y estudiado en el mundo. En gran medida, tal 

popularidad se debe a que en toda su trayectoria educativa Freire “estuvo allí”, 

precisamente donde “hay que estar”: entre los oprimidos, confiando en ellos, 

participando entre estos en la construcción colectiva de su fuerza transformadora, la que 

siempre invoca, a partir de la palabra y de la acción, a la justicia social y a la integración 

de todo ser humano al mundo. Esta opción político-pedagógica se observa en el 

conjunto de su trabajo y obra, desde sus primeras vivencias como profesor en 

Pernambuco, durante el exilio, hasta sus últimas actividades en su retorno a Brasil. 

La narración y teorización de sus experiencias educativas hacen sentido en todo 

educador y educadora que haya decido incorporar en su práctica pedagógica valores 

como la humildad, la participación, la empatía, el amor y la comunicación. Pero, sobre 

todo, que haya incorporado como modo de vida (incluso fuera de los recintos 

educacionales) el diálogo y la construcción colectiva de conocimientos.  

Nuestro querido Paulo Freire nació el 19 de septiembre de 1921, en Casa 

Amarela, Recife. Para celebrar su Centenario, optamos por compilar algunas 

expresiones artísticas que retratan sus diversas facetas y que lo engrandecen como un 

educador que hasta sus últimos días luchó por la construcción de una sociedad más 

justa y solidaria a partir de la educación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Las artes fueron tomadas de: www.paulofreire.org y www.projetomemoria.art.br   

http://www.paulofreire.org/
http://www.projetomemoria.art.br/
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ARTES PARA PAULO FREIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra: Efter badet – escultura en calcárea (1976) | Artista: Pye Engström 

La banca está localizada en la plaza de un barrio periférico de Estocolmo, 

Suecia. Paulo Freire, segundo de izquierda a derecha, se encuentra junto a 

grandes figuras mundiales: Elise Ottesen-Jensen, Sara Lidman, Mao Zedong, 

Angela Davis, Georg Borgström y Pablo Neruda.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Obra: Cultura – tinta y guache (1963) | Artista: Francisco Brennand 

La obra ilustra el concepto de cultura. Esta imagen se utilizaba en los círculos de 

cultura y, a partir de su problematización, tenía como objetivo construir la idea 

de que toda persona o comunidad tiene cultura, por lo tanto, historia.  
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Obra: Cultura – tinta y guache (1963) | Artista: Francisco Brennand 

La obra ilustra los “círculos de cultura”, lectura de la palabra–lectura del mundo. 

A partir de la problematización de un concepto, esta actividad dialógica tiene 

como objetivo la tomada de conciencia crítica sobre una determinada realidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Freire y la naturaleza | Artista: Caludius Ceccon 
 

Caricatura que representa el amor de Freire al ambiente natural. Ceccon 

colaboró con la alfabetización de adultos aplicando el método de Paulo Freire. 

Participó, junto a Freire y otras figuras, en la fundación del Centro de Creación 

de Imagen Popular.  
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Imagen: Panel Paulo Freire (2008) | Centro de Formación, Tecnología e Investigación 

Educacional de Campinas. 

La obra muestra a tres personas, entre ellas Freire, descalzos y “con los pies en la tierra”, es 

decir, en la realidad. Armoniza algunas esferas de la cultura popular y del saber científico con las 

ideas de trabajo, comunidad y naturaleza, tres conceptos significativos en la pedagogía de Freire.  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Imagen: Educação Clareia | Artista: Edgar Vasques 

En la concepción freiriana, la educación, en su faceta más revolucionaria, nos permite 

observar/comprender con claridad el mundo; esto es, tomar conciencia crítica y reflexiva de las 

situaciones, hechos o fenómenos que acontecen en este.  
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Obra: 100 anos de Paulo - grafiti em muro | Artista: Amaro Abreu 

La obra fue hecha en el contexto del programa Freiriando Porto Alegre. En el Centenario 

de Freire, la iniciativa tiene como objetivo exponer en las calles de la capital gaúcha el 

legado del profesor pernambucano, en especial sus conceptos más importantes, como el 

amor y la democracia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Centenário de Paulo Freire: Pintura do Muro do CMET Paulo Freire” 

https://www.youtube.com/watch?v=JeZLrU3NevQ 

En el contexto de Freiriando Porto Alegre, Amaro Abreu crea grafitis em los muros de la 

ciudad, donde retrata el legado de Freire, cintado algunas de sus obras, con el objetivo de 

que la población conozca la importancia de una educación liberadora.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=JeZLrU3NevQ
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JORNADA DE ALFABETIZAÇÃO DO MST/MARANHÃO E O LEGADO DE 

PAULO FREIRE PARA A EDUCAÇÃO POPULAR E A LUTA CAMPONESA  

Jornada de Alfabetización del MST/Maranhão y el legado de Paulo Freire para la 

educación popular y la lucha campesina 

Simone Menezes da Rosa2 

Kamilla Torres Quintanilia Cunha3 

Rafael Litvin Villas Bôas4 

Anne Caroline Ramos Tavares5 

 

A entrevista é uma iniciativa do Coletivo Terra em Cena – um grupo de pesquisa 

e programa de extensão da Universidade de Brasília6. Conversamos com a militante e 

dirigente Julia Iara Araújo, do Coletivo de Cultura, Formação e Juventude do Movimento 

dos Trabalhadores Sem Terra (MST) do Maranhão, integrante da Direção Estadual 

daquele estado e coordenadora da Frente Palavras Rebeldes do Coletivo Nacional de 

Cultura do MST, no dia 24 de junho de 2021 com objetivo de compreender como ocorreu 

a experiência da Jornada de Alfabetização, realizada entre os anos de 2016 e 2018 no 

Maranhão, que Julia integrou como coordenadora e formadora.  

Consideramos a experiência de educação popular da jornada como algo 

exemplar e extraordinário no Brasil contemporâneo: ao passo que amplia a capacidade 

de atuação dos movimentos sociais aponta para possibilidade de transformação do 

modelo formal de educação pública com vistas à emancipação e auto-organização 

social.  

Foram alfabetizadas mais de mais de 20.000 pessoas de 15 municípios distintos 

em 2 anos, num processo que envolveu mais de 1.300 educadores em processo de 

acompanhamento e de formação permanente. Convidamos a conhecer mais desta 

experiência por meio das respostas que Julia Iara nos concedeu nesta entrevista. 

                                                           
2 Doutoranda em Artes Cênicas (PPGCEN/UnB); professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, 
integra o grupo de pesquisa e programa de extensão Terra em Cena e a coordenação da Escola de Teatro 
Político e Vídeo Popular do DF sissi.rosa07@gmail.com 
3 Graduanda em Licenciatura em Educação do Campo - Linguagens, Artes e Literatura (FUP/UnB); integra 
o grupo de pesquisa e programa de extensão Terra em Cena e a coordenação da Escola de Teatro Político 
e Vídeo Popular do DF; militante do Levante Popular da Juventude. kamillatquintanilia@gmail.com 
4 Professor de Linguagens Artísticas e Ciências Sociais do campus de Planaltina da UnB. Atua nos 
programas de pós-graduação em Artes Cênicas e Mestrado Profissional em ARtes do Instituto de Artes da 
UnB e Desenvolvimento Territorial da América Latina e Caribe (Unesp/ENFF). Coordenador do grupo de 
pesquisa e programa de extensão Terra em Cena. Integra a coordenação da Escola de Teatro Político e 
Vídeo Popular do DF. 
5 Graduanda em Licenciatura em Educação do Campo - Linguagens, Artes e Literatura (FUP/UnB); integra 
o grupo de pesquisa e programa de extensão Terra em Cena e a coordenação da Escola de Teatro Político 
e Vídeo Popular do DF; militante do Levante Popular da Juventude. 
acrtavarees@gmail.com 
6 A versão integral da entrevista está disponível no canal do youtube do coletivo: 
https://www.youtube.com/channel/UCSRYx6y4yFKA-auTEgtKEEw 
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Quais foram as inspirações para construção deste processo? Explique sobre os 

métodos que foram tomados como referência para a Jornada de Alfabetização. 

O processo de formulação foi uma experiência mediada pelo MST, que tem uma 

pedagogia própria, tem uma organicidade, tem uma cultura política de organização. As 

jornadas fazem parte da nossa forma de organizar processos culturais e políticos dentro 

do próprio Movimento. Tem também os legados históricos, as brigadas são acúmulos 

das revoluções, a cubana é fundante para a Jornada aqui no Maranhão, mas também a 

Revolução Russa tem um trabalho interessantíssimo com Brigadas de Agitação e 

Propaganda. Nelas encontramos discussões profundas sobre como uma revolução 

precisa ser uma ação cultural. A própria trajetória de Paulo Freire é uma chave 

fundamental para estudar, entender, para poder conceber uma experiência desse 

tamanho. Esses processos também são históricos, são anteriores ao próprio 

Movimento.  

 

Foto de Elitiel Guedes 

 

Sobre o método, o coletivo da Coordenação Político Pedagógica entende que 

eles não são antagônicos, pelo contrário, eles surgem de um processo de tomada de 

decisão política comum, que é a transformação social. Tanto que o método “Sim, eu 

posso” nasceu e só foi possível porque Cuba fez uma revolução erradicando 

analfabetismo como uma tarefa prioritária no seu primeiro ano de Revolução. 

Chamamos de revolução dentro da revolução, isto foi a Campanha de Alfabetização em 

Cuba. Como também foi a experiência de Paulo Freire, do Movimento de Cultura 

Popular no Brasil. Os dois movimentos que geraram esses métodos partem da premissa 

comum de processos revolucionários e libertários, de uma educação não bancária, 

libertadora, consciente e criativa. Então, os dois nascem, ainda que eles tenham 

processos metodológicos diferentes, de uma concepção comum, um lastro comum.  
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Julia, quando você fala em círculo de cultura, o que é na prática? O que significa 

recuperar esse aspecto do legado da pedagogia freireana no contexto da 

Jornada?  

O ciclo de cultura tem aquele formato de diálogo a partir de temas geradores que 

estão retirados a partir de uma vivência concreta da realidade. Então, é uma vinculação 

muito direta com o trabalho e com a vida real das pessoas. Por isso os educadores 

moram lá, foram lá meses antes, fizeram um processo de territorialização, conheceram 

as lideranças, é preciso ser afetivo. Não existe círculo de cultura sem estes aspectos. 

Para os temas geradores, fizemos um estudo de quais eixos políticos, 

conceituais, estavam presentes naquela realidade. É claro, existem escalas que são 

universais e existem questões que são mais particulares. Partimos das universais com 

alguns eixos:  terra, trabalho, cultura, identidade, questões de gênero e as questões de 

direitos humanos. Os educadores tinham a tarefa de sistematizar e, por meio do diálogo, 

encontrar contradições e questões locais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto de Rafael Stédile 

 

Destaco dois pontos onde a cultura ganhou papel de destaque no processo. No 

“Sim, eu posso” acrescentamos a mística como um tempo pedagógico, antes de iniciar 

qualquer processo tinha que abrir com mística. Sentiram-se seguros quando 
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entenderam que o objetivo era trazer nossa vida para ser representada. Além disso, as 

aulas públicas. Ou seja, fazer aula na praça, na avenida, fechar a cidade, colocar o povo 

todo para discutir questões, na qual a literatura tinha um papel importantíssimo. Lembro 

de um município que a gente foi, município de indígenas, inclusive, fizemos um conto 

da Palavras Rebeldes, nossa frente de literatura, chamado “Cansa não?”, é a história 

de uma família que tem a menina chateada pela mãe só mandar que ela fizesse as 

coisas. Tem uma linguagem tão engraçada que um velhinho levantou e falou assim: 

“Eita, lá em casa é desse jeito”, assim, no meio da rua. Mostras de arte, feiras de arte e 

cultura, festejo e forró eram muito comuns. Acho que ficou como um acúmulo importante 

dentro desse momento especial do ciclo de cultura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto de Rafael Stédile 

 

Na relação entre método e prática, como se constituiu a práxis da Jornada? Quais 

apontamentos futuros são possíveis indicar? 

Precisamos entender, imagina, 1300 educadores que não eram do MST, por isso 

não passaram por um processo de formação política ou de um processo sobre a 

educação popular anterior à Jornada. Tivemos que trocar o pneu com o carro andando. 

Por isso a formação era continuada e bem acompanhada. O maior desafio era 

justamente não engessar o método como um processo lúdico. Você vai lá, canta uma 

música, faz uma brincadeira de roda, puxa ali uma discussão ou outra, faz um poema e 
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acabou: “Fui freireano!”. Esse era o maior desafio. A educação bancária é isso, você 

transmite um conhecimento e não tem mais margem para diálogo. A educação popular 

não, exige ter espaço para falar, espaço para ouvir, espaço para mudar de ideia quando 

for preciso. Isso aconteceu várias vezes: “Ô, precisa parar aqui, o que a gente planejou 

não vai dar certo, porque não cabe nessa realidade, não cabe, o que o povo quer falar 

é outra coisa, povo quer fazer é outra coisa”. Esta sensibilidade é importante e provocou 

diversos tipos de organização, com o MST, organizações indígenas e várias outras.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

Nós imaginávamos que a continuidade seria difícil. Tínhamos preparado uma 

terceira fase de “Sim, eu posso” com retorno em alguns municípios. Fomos 

interrompidos pela pandemia e pela burocracia. Agora temos um outro projeto, o núcleo 

de articulação de educadores populares no Maranhão. A proposta é organizar uma rede 

que exista para além do governo. Caso tenha uma ruptura com a lógica de governo 

progressista, há uma articulação concreta de educadores que foram engajados pelo 

“Sim, eu posso” e dos educadores vinculados. Então, esse foi o apontamento pactuado 

com a Secretaria de Educação e a Secretaria de Direitos Humanos e Participação 

Popular do Maranhão. 

Tivemos conquistas com a Educação de Jovens e Adultos (EJA), muitos 

municípios foram brigar, pedir escola e pedir a continuidade dos estudos. Isto também 

organizou processos de projeção de lideranças ou de empoderamento de processos 
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que já existiam. O desafio do nosso tempo é como que a gente puxa, provoca, causa o 

reboliço e isso depois não se perde, como se fosse só um evento, ou um processo 

datado. 

 

 

  

 
 

 

  

 

 

Por que a jornada foi uma experiência, no seu entendimento, Julia, apenas do 

Maranhão apesar de ter mobilizado pessoas de outros estados? Ela 

aparentemente virou uma experiência de exceção e não a regra. Na sua avaliação 

por que a metodologia da educação popular não ganha essa dinâmica de 

movimento para além da escola, para fora dos livros? 

Mas isso é decisão política. Primeiro porque as decisões dentro do Estado 

exigem empenho, exigem uma série de consensos e exigem decisão política. Na minha 

opinião não nacionalizou porque os governos, em geral, não querem, embora hoje 

tenhamos experiências em outros estados, como Alagoas, Minas Gerais, Amapá, além 

dos processos em curso agora como em Maricá e projeções no Piauí e Rio Grande do 

Norte – vale ressaltar que são parcerias onde os governos e parcerias locais têm uma 

perspectiva de atuação mais próxima a movimentos sociais e organizações populares. 

Você movimenta politicamente municípios e o povo para pensar e na rua exigindo 

política pública. A Jornada movimentou questões de gênero, questões contra o 

latifúndio. Mexe com um monte de forças que são cômodas que elas fiquem quietas 

onde elas estão, mexem, inclusive, com relações que se interligam diretamente com 

próprios governos. Não está no projeto político da maioria dos governos do nosso país 

encampar experiências como essa, primeiro porque alfabetização nem é prioridade. 

Então, na minha opinião, tem a ver com o nível de importância que o governo dá para o 

povo, o nível de prioridade e protagonismo que o povo tem num projeto de governo. 
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O projeto da Jornada, por exemplo, está dentro de um plano de governo que 

chama “Plano Mais IDH”, onde o Governo centrou força em ações de política pública 

nos trinta municípios mais pobres do Maranhão. Este plano articulou a educação, com 

a saúde e infraestrutura para pensarem coletivamente em soluções para questões que 

parecem pequenas e, por isso, geralmente são ignoradas pelos governos, mas que 

fazem toda a diferença na vida da população.  

Como você avalia que no conjunto da organização o legado da educação popular 

está presente, vivo e articula a relação entre letramento, ética e palavra literária? 

Eu sou da opinião de que está vivíssimo. Talvez não do ponto de vista 

metodológico, do que seriam palavras geradoras ou círculo de cultura, mas eu acho que 

do ponto de vista da concepção política do que seria trabalho de base, por exemplo, 

acho que está presente essa chave de pensamento do Paulo Freire, que é educação 

popular para ação cultural libertadora. Tudo que a gente faz é na perspectiva de 

emancipar e na perspectiva de construir consciência crítica e criativa, abrir caminhos 

para a construção de outro mundo possível, de outra sociedade possível. Temos uma 

grande capacidade de produzir diálogos, provocar esteticamente por meio da Mística e 

deixar reflexões. 

A gente entende a cultura num sentido amplo, organização da vida, produção e 

reprodução da vida, é modo de vida efetivamente. Então, quando assumimos que para 

nós, reforma agrária popular é um programa cultural a gente está falando de um modo 

de vida, de uma alteração concreta de relação com a terra, com o trabalho, com a 

moradia, com a soberania alimentar, com as relações de gênero. Estamos assumindo 

a pedagogia do Paulo Freire, de educação popular e libertadora.  
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Carta al Arte/Educación y a la Educomunicación sobre el centenario de Paulo Freire 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Carta à Arte/Educação e à Educomunicação sobre o 
centenário de Paulo Freire 

 

Minha estimada relação entre Arte – Educação – Comunicação, que tempos 

vivemos! 

Celebramos o centenário de Paulo Freire pouco depois de contar um ano e meio 

de luta contra a pandemia de COVID-19. Nosso contexto político, econômico e social 

nos apresenta diversos motivos para desistir. Como é cansativo continuar caminhando 

enfrentando descuidos, mentiras, desamor, egoísmos, e ânsia pelo poder e pelo 

dinheiro, mesmo que pessoas morram, de doença e de fome! Eu sinto como se fossem 

em vão todos os esforços feitos.  

Confesso que é um tanto entristecedor começar uma carta nestes termos. Talvez 

vocês, minhas queridas Arte/Educação e Educomunicação, estejam a ponto de 

abandonar a leitura. Mas peço que insistam um pouco mais. Pois, ao menos para mim, 

esta escrita é uma escrita de cura, o que é interessante, pois cura se relaciona à saúde, 

ao cuidado, à escolha, manutenção e responsabilização com obras de arte, à escolha 

de ações e objetos. Talvez vocês anotem mais alguns significados, de todo modo, sinto 

que cura, como cuidado, é o elo que quero trazer nesta carta.  

Mauricio Virgulino Silva é Doutor (2021) e Mestre 
(2016) em Artes pela ECA/USP. Sua pesquisa analisa as 
relações e contribuições entre a Educomunicação e a 
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docente do curso "Educomunicação: Conceitos, Práticas 
e Gestão" organizado pela ABPEducom (2017 e 2018), e 
formador do Núcleo de Educomunicação, da Secretaria 
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A celebração do centenário de Paulo Freire, além de ser uma grande festa de 

aniversário, tem qualidade de reafirmar o motivo de tantas pessoas, dos movimentos 

sociais, da educação formal e não-formal, das universidades, das associações de 

profissionais e pesquisadores, se inspirarem nas ideias de Paulo Freire. E como eu já 

disse, o contexto é desanimador, mas é justamente por isso que não temos a opção de 

desistir. O que nos resta, em tempos sombrios, é continuar nossa busca por uma 

Educação digna, de qualidade, popular, participativa e dialógica que mire a construção 

de uma sociedade inclusiva, equitativa e também dialógica. 

Para tanto, precisamos de práticas e reflexões que reflitam essas qualidades, e 

que nos ajudem a trilhar o caminho de construção desta sociedade que elenquei. É, 

portanto, essencial destacar que as práticas e reflexões são elementos inseparáveis, 

formando uma práxis freiriana, porque não é possível falar sobre diálogo, se não 

praticamos o diálogo. Do mesmo modo não é possível escrever sobre inclusão, sobre 

respeito aos direitos, sobre equidade, se não vivenciamos cada um destes conceitos 

em nosso cotidiano.  

O processo desta práxis está presente na concepção que Paulo Freire (2011) 

apresenta em A importância do ato de ler: em três artigos que se completam - e em 

tantos outros textos! - no entendimento de que a leitura e a escrita da palavra são 

apenas parte de um processo complexo de leitura e escrita do mundo, ou seja, de 

entendimento e transformação do mundo experienciado pelas pessoas. Seguindo a 

premissa ler o mundo para compreendê-lo e escrever para transformá-lo, é essencial 

considerar a diversidade, e sua consequente riqueza, de leituras e escritas possíveis e, 

portanto, exercitar o diálogo em busca de uma sociedade que remeta a uma 

comunidade. Neste sentido, vejo a inter-relação Arte - Educação - Comunicação, como 

pilares dos processos de reflexão, expressão, criação, construção, colaboração, 

compreensão e ação, pressupostos básicos para que uma pessoa e sua comunidade 

se apresentem conscientes e criadoras de suas histórias, e, por meio das múltiplas 

linguagens que escolham para utilizar, se vejam representadas na sociedade que 

participam. Por isso o ler para compreender, e o escrever para transformar, necessitam 

do contexto e de um ecossistema educomunicativo estabelecido (SOARES, 2011).  

Obviamente este pensamento não nasce apenas de um exercício teórico. Paulo 

Freire, em suas experiências como educador, atua sempre para que o pêndulo reflexão-

ação se mova. Como exemplo, podemos destacar o momento que Paulo Freire, ao 

assumir a Secretaria de Educação da cidade de São Paulo, compartilha o texto Aos 

que fazem da Educação conosco em São Paulo (SÃO PAULO, 1989), afirmando que, 
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assim que aceitou o convite da prefeita Luiza Erundina, pensou em escrever cartas 

informais às pessoas que atuam na Educação, para ser mais um espaço de diálogo. 

Paulo Freire também imagina que as cartas não deveriam ser apenas escritas por ele, 

mas também por educadoras e educadores que compartilhariam suas experiências, 

como momento importante de formação permanente na Educação, estabelecendo um 

espaço de reflexão, na possibilidade das cartas serem respondidas, estudadas, 

discutidas.  

Posso destacar aqui que, antes de firmar a base das ideias que direcionaram a 

política pública de Educação de um município, Paulo Freire se coloca aberto ao diálogo, 

convidando as pessoas a participarem. Deste modo, Educação Pública Popular não é 

apenas um nome de efeito, mas uma práxis.  

No início do texto Construindo a Educação Pública Popular (SÃO PAULO, 

1989), que segue a carta inicial, Paulo Freire apresenta, a partir de um diagnóstico feito 

em dezembro de 1988, as condições precárias da educação formal, tanto na perspectiva 

de acesso à escola, quanto a falta de formação de condições para professores atuarem, 

bem como os recursos físicos/estruturais sofríveis das escolas. Algo deveria mudar. E 

Paulo Freire entendeu que, para a cidade de São Paulo melhorar, era necessário uma 

“escola bonita, voltada para a formação social crítica e para uma sociedade 

democrática” (SÃO PAULO, 1989, p. 5).  Paulo Freire complementa que as bases de 

uma educação pública popular está atrelada aos interesses populares, “uma escola cuja 

boniteza se manifeste na possibilidade da formação do sujeito social” e que tem como 

elementos principais “alegria, a seriedade na apropriação e recriação de 

conhecimentos, da solidariedade de classe e da amorosidade, da curiosidade, da 

pergunta, que consideramos valores progressistas” (SÃO PAULO, 1989, p. 5, grifos do 

autor), em um projeto político-pedagógico emancipatório que busque valorizar 

professores, com organização administrativa eficiente, garanta infraestrutura adequada, 

que considere estudantes como participantes ativos no processo educativo, e que busca 

equidade racial, social, de gênero. Sendo que a escola, ou o espaço da sala de aula, 

não é o único espaço de aprendizado, ou seja, pensando a comunidade toda como um 

território educativo, sendo necessário o estabelecimento de melhores relações de 

comunicação, inclusive com o uso de meios de comunicação, recursos audiovisuais e 

de informática.  

Neste documento, a Educação Pública Popular é vista como processo contínuo 

e pensado a longo prazo, no qual todas as pessoas envolvidas têm “papel ativo, 

dinâmico, experimentando novas formas de aprender, de participar, de ensinar, de 
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trabalhar, de brincar e de festejar” (SÃO PAULO, 1989, p.10).  E a escola, pensada a 

partir da Educação Pública Popular, “é um centro irradiador da cultura popular, à 

disposição da comunidade” (SÃO PAULO, 1989, p. 8, grifos do autor), para organização 

popular, debate de ideias, reflexões, recriando assim a própria comunidade, como uma 

escola que se transforma em um “centro de pesquisa, reflexão pedagógica e 

experimentação de novas alternativas de um ponto de vista popular.” (SÃO PAULO, 

1989, p.11, grifos do autor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste documento que abriu o trabalho de Paulo Freire à frente da Secretaria 

Municipal de Educação da cidade de São Paulo estão a boniteza, a comunicação, a 

cultura popular, o compromisso com a transformação, o compromisso com estudantes, 

com profissionais da educação, com as comunidades, com os movimentos populares, 

e com o município. Em busca de uma formação que compreenda conteúdos, que são 

aprendidos de forma crítica, e que além de conteúdos, busca a formação de pessoas 

para a construção de uma sociedade que luta para garantir os direitos de todas as 

pessoas, e assim uma sociedade em que haja equidade. E o que buscamos nós? 

Exatamente isso! 

Paulo Freire, e sua equipe, buscou estabelecer grupos de trabalho por áreas, 

para realizar o Movimento de Reorientação Curricular, com o objetivo de construir 

coletivamente documentos como Cadernos de Formação, Relatos de Prática de 

Educadores e Livros que direcionariam as ações de cada área. Por exemplo, na área 

de Educação Artística - assim nomeada naquela época -  faziam parte do grupo de 
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trabalho pessoas como Christina Rizzi, Isabel Marques e Rosa Iavelberg, entre outras 

arte/educadoras. 

Coerente com a inspiração freiriana, o documento Movimento de Reorientação 

Curricular – Educação Artística – Visão da Área (SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, 1992) apresenta que a concepção da área de Educação Artística está 

relacionada a articulação de experiências vivenciadas pelos educandos, no contexto em 

que a escola está inserida, estabelecendo o ensino de Arte como uma ação 

emancipatória. Para tanto, a postura metodológica indicada é a da Abordagem 

Triangular do Ensino das Artes e Culturas Visuais, sistematizada por Ana Mae Barbosa 

(2010), que considera essenciais os processos de Ler, Fazer e Contextualizar, 

amalgamados, considerando que “o conhecimento em arte se dá na intersecção da 

experimentação, da codificação e da informação” (SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, 1992, p.10). E, neste processo, o papel do professor e da professora de 

Arte é de problematizar situações, trazer uma leitura crítica da Arte, propor experiências 

e garantir o acesso a informações, eventos e meios de comunicação, sempre de forma 

dialógica. 

Minhas queridas Arte/Educação e Educomunicação, o motivo de apresentar aqui 

parte desta história, na qual temos uma política pública voltada à construção de uma 

educação que olha para as pessoas como seres que constroem coletivamente suas 

histórias e saberes, e que se entende como um processo complexo, não apenas 

vinculado à sala de aula, mas sim a todos os espaços comunitários, é a de reforçar que, 

mesmo que o contexto político e social que vivenciamos nesta comemoração do 

centenário de Paulo Freire tenda a nos desanimar, não podemos desanimar. E saber 

que já tivemos importantes passos dados na construção desta educação apresentada 

por Paulo Freire, nos dá referência, base, alicerce, para podermos nos reerguer. 

Por este motivo que escrevo a vocês duas, porque ambas, Arte/Educação, por 

meio da Abordagem Triangular do Ensino das Artes e Culturas Visuais, e a 

Educomunicação, dão respostas à nossa contemporaneidade (RIZZI; SILVA, 2017), 

pela urgência, exigida por nosso tempo, em desenvolver melhores ecossistemas 

educomunicativos, em uma ação crítica a partir do Ler, Fazer e Contextualizar, nesta 

relação entre Arte – Educação – Comunicação, pilares que imagino para esta sociedade 

dialógica freiriana. 

Deste modo finalizo esta carta trazendo um lema caro à Educomunicação, mas 

que também empresto à Arte/Educação, já que a própria Ana Mae Barbosa (2004) 

afirma que seria importante que arte/educadores e educomunicadores colaborassem: 
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Desejo que, neste centenário de Paulo Freire, nos lembremos que nossa ação é 

baseada em Amor e Luta, ambos no sentido freiriano (SILVA, 2018), como canta Bruna 

Black7: 

Como falar de amor 

Se você não se levanta pra mudar? 

Falar de amor é luta, dar a mão e caminhar 
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A VITALIDADE DAS PROPOSTAS DE PAULO FREIRE: ENTREVISTA À 

EDUCADORA IVETE SOUZA, POR GABRIELA CANALE MIOLA.  

 

Em entrevista concedida especialmente ao Boletim Kultrun, a pedagoga pós-doutora, 

pesquisadora e educadora Ivete Souza da Silva nos oferece um panorama generoso e 

atual da história de vida, de pedagogia e de potência que o Patrono da Educação do 

Brasil oferece ao mundo. Ivete Souza da Silva é uma semeadora das pedagogias pela 

autonomia e pela solidariedade que espalha frutos de Norte a Sul do Brasil. Suas 

reflexões nos lembram que nem mesmo tempos sem luz podem impedir que sementes 

brotem. 

 

A vitalidade das propostas de Paulo Freire: entrevista à 

educadora Ivete Souza, por Gabriela Canale Miola.  

 

Gabriela Canale Miola: Qual a importância de celebrar o centenário de Paulo 

Freire no nosso momento histórico? 

Ivete Souza da Silva: Gostaria de iniciar destacando a importância de se comemorar o 

centenário de Paulo Freire, seja diante das problemáticas vividas no contexto atual, ou 

se estivéssemos vivendo outro momento histórico. Paulo Freire é Patrono da Educação 

Brasileira. Uma nomeação que foi dada como reconhecimento do seu trabalho como 

educador. Trabalho não só desenvolvido no Brasil, mas em muitos outros países, 

atravessando continentes. Vou citar aqui apenas dois: o Chile onde trabalhou durante 5 

anos, atuando na educação de adultos camponeses e que motivou a escrita de uma das 

suas principais obras, “Pedagogia do Oprimido”; e Guiné-Bissau, um dos países 

africanos em quem prestou consultoria para o trabalho de alfabetização, desenvolvido 

no país após seu processo de independência de Portugal. No livro Cartas a Guiné-

Bissau é possível conhecer um pouco desse trabalho e do seu percurso.  

Paulo Freire é do mundo. E a construção de sua teoria ocorreu de forma atenta 

aos saberes dos lugares por onde andou. O Brasil e os brasileiros precisam conhecer 

quem de fato foi Paulo Freire. Parafraseando Oswald de Andrade (que pretendia 

antropofagicamente apresentar o Brasil aos estrangeiros) digo: precisamos apresentar 

Paulo Freire aos brasileiros. É nosso compromisso político de educadoras e educadores 

que somos. 
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Falar sobre a importância que teve Paulo Freire para a educação é ultrapassar 

fronteiras culturais e geográficas. Suas contribuições para o Brasil vão muito além do 

trabalho de alfabetização desenvolvido em Angicos (que pode ser conhecido no livro 

Educação como Prática da Liberdade). Ele foi um filósofo da educação. O maior que o 

Brasil já teve. Paulo Freire construiu sua teoria do conhecimento pensando a educação 

enquanto prática social, capaz de transformar sujeitos (e esses sujeitos transformarem 

a sua realidade, como ele afirmava). Comemorar o centenário de Paulo Freire é não 

apenas reconhecer o seu legado, mas anunciar e reinventar o seu pensamento. E isso 

se faz urgente nos tempos atuais, onde vivemos um momento de licenciosidade em que 

tudo é justificado pelo pseudodireito à liberdade de expressão. Um tempo onde a 

educação é atacada e que se coloca em Paulo Freire a culpa pelo seu fracasso. 

Fracasso que é fruto dos baixos investimentos e da ausência de Políticas Públicas. 

Vivemos um tempo onde estamos perdendo direitos e a nossa própria humanização.  

Acho que talvez Paulo Freire pudesse dizer que ultimamente “o mundo está se 

enfeiando”. Celebrar o centenário de Paulo Freire diante do nosso momento histórico 

significa esperançar. 

   

  

  

 

 

 

Gabriela Canale Miola: Que impacto as ideias e realizações de Paulo Freire têm para 

o campo das Artes? 

Ivete Souza da Silva: Vou me deter aqui ao ensino de arte, que é onde tenho atuado. 

Diria que a contribuição de Paulo Freire, e de sua teoria, para o ensino de arte no Brasil 

é ainda desconhecida por muitos. E daí a importância de anunciar com mais força essa 

participação, principalmente para aqueles que estão se formando professoras e 

professores de/em Arte. Paulo Freire teve participação na fundação da Escolinha de 

Arte do Recife junto com Noemia Varela, Francisco Brennand e sua esposa Elza Freire, 

entre outros nomes. Ele chegou a ser inclusive presidente da instituição.  
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Sua teoria do conhecimento também influenciou a construção de teorias voltadas 

ao ensino de arte. Me refiro de forma particular a Ana Mae Barbosa. Ana Mae foi aluna 

de Paulo Freire, que não só lhe convenceu a seguir a carreira de professora, como lhe 

influenciou a pensar uma proposta educativa para o ensino da arte. A partir das etapas 

de leitura, contextualização e produção da obra de arte, Ana Mae Barbosa propõe o que 

denominou de Abordagem Triangular. No meu entender, com essa proposta de 

abordagem, Ana Mae traz e/ou potencializa para o universo do ensino da arte o exercício 

de criação e interpretação do mundo, presentes também na pedagogia freireana. A 

Abordagem Triangular, como a própria Ana Mae afirma, é aberta a interpretações 

possibilitando com que cada professor (arte-educador) construa a sua metodologia de 

ensino na arte e possa se aproximar das realidades presentes em sua região, em seu 

bairro, enfim… Vou aproveitar e recomendar a conferência “Paulo Freire desde Recife”, 

que Ana Mae Barbosa realizou sobre as contribuições de Paulo Freire para o ensino de 

Arte (https://www.youtube.com/watch?v=M0hl0czQ2pY), organizada pelo Laboratório 

de Práticas de Ensino e Criação em Artes (LAPECA/UFRR) e o Grupo de Pesquisa 

CRUVIANA. Nessa conversa ela conta, dentre outras coisas, que Paulo Freire ao ler 

sua proposta incentivou-a a dar uma atenção especial a ideia de contextualização. A 

Abordagem Triangular, antes mesmo da sua sistematização (ou durante esse processo), 

foi vivenciada em São Paulo quando Paulo Freire era Secretário da Educação. 

Paulo Freire, logo após seu regresso do exílio em 1980, também participou da 

“Semana de Arte e Ensino” realizada pelo Departamento de Artes Plásticas da ECA/USP 

e que teve na equipe de organização Ana Mae Barbosa. Nessa semana se discutiram 

questões referentes à realidade do ensino da arte no Brasil considerando os desafios 

políticos da época.  

E é claro, não se pode deixar de mencionar a relação de Paulo Freire com a arte, 

inclusive para a construção da sua própria teoria, com a participação de Francisco 

Brennand na elaboração das imagens que integravam uma etapa importante da 

experiência de alfabetização que era a do exercício da leitura de mundo. As imagens 

também comporiam o “Plano Nacional de Alfabetização” e foram detidas pelo regime 

militar. 

Acredito que esses acontecimentos demonstrem a presença de Paulo Freire e 

de suas ideias na arte, e no seu ensino de forma particular. E que o impacto dessa 

presença esteja na própria concepção de arte que se defende quando pensamos o seu 

ensino, que é a arte enquanto campo que produz conhecimentos específicos, e que 

https://www.youtube.com/watch?v=M0hl0czQ2pY
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gera por meio das experiências que promove formas de sentir, ler, criar e problematizar 

o mundo. 

Gabriela Canale Miola: Como podemos entender o apreço por Paulo Freire em 

tantos países enquanto há um recente e sistemático ataque à sua pedagogia no 

Brasil? 

Ivete Souza da Silva: Como falei anteriormente, Paulo Freire desenvolveu sua teoria 

do conhecimento a partir da sua prática educativa, vivenciada em diferentes países onde 

a sua atuação foi fundamental para a reconstrução de sociedades vítimas de ditaduras; 

para processos de independência; ou para inovação de teorias educacionais como 

ocorreu, por exemplo, nos EUA onde Paulo Freire trabalhou na Universidade de Havard.  

É muito triste ver a pedagogia freireana ser atacada por quem não a conhece, mas que 

foi convencido por aqueles que sabem do seu valor, de que ela não presta. É covarde 

também a forma como se dão esses ataques, pois eles desviam a sociedade dos reais 

motivos e causas dos problemas da educação no Brasil. Desviam inclusive de pensar a 

importância e o papel da educação em uma sociedade. 

Na década de 1960, quando o Brasil vivia uma Ditadura Militar, Paulo Freire foi 

saído do país (como ele falava: “eu não saí do Brasil, eu fui saído”.), foi considerado 

subversivo, inimigo do Brasil e dos brasileiros, porque o método de alfabetização que 

estava construindo, não só aumentou significativamente o número de eleitores do país 

(naquela época somente os alfabetizados tinham direito ao voto), como também formou 

eleitores conscientes do seu poder de transformação do mundo que viviam. Isso é 

perigoso para aqueles que detém o poder e que, obviamente, querem manter e se 

manter no poder.  

Hoje Paulo Freire representa novamente uma ameaça. A pedagogia freireana 

nos ensina a pensar. Nos ensina a fazer perguntas. Nos ensina a romper as estruturas 

que nos oprimem. Nos ensina a entender a favor de quem sonhamos e contra quem 

sonhamos. Nos ensina a sermos independentes, criativos e criadores. Nos ajuda a 

pensar sobre as condições que precisamos ter para que a educação se dê enquanto 

prática da liberdade. Isso tudo é muito perigoso para aqueles que querem que a 

sociedade se mantenha como está. Para aqueles que desejam que a arte e a educação 

continue sendo prioridade de poucos e que o desenvolvimento tecnológico continue 

servindo para aumentar e precarizar a nossa carga de trabalho, em vez de ser o 

contrário. Imagina se a pedagogia freireana conseguisse chegar até as escolas 

brasileiras e as minorias conseguissem se enxergar como maioria? Seria transformador! 
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Gabriela Canale Miola: De que forma as artes podem se somar à Pedagogia da 

Autonomia? 

Ivete Souza da Silva: Vou tomar a liberdade de inverter a resposta e me voltar 

novamente ao ensino de arte. Pensar nas formas como a Pedagogia da Autonomia, 

desenvolvida por Paulo Freire em sua teoria do conhecimento ao longo do seu fazer de 

educador, e sistematizada na obra “Pedagogia da Autonomia: saberes necessários a 

prática educativa”, podem somar à arte e mais especificamente ao ensino de arte. Inicio 

exercitando aqui a humildade (um dos saberes destacados por Freire). A humildade de 

dizer que são muitas as tecituras possíveis que penso existir, e que apenas conseguirei 

sinalizar algumas: 

 Respeito aos saberes dos educandos e de suas diferentes formas de expressões 

artísticas e culturais: Paulo Freire nos fala sobre a importância de reconhecer as 

diferentes identidades culturais e de construir espaços em que educador e 

educando possam assumir-se enquanto sujeitos históricos e capazes de atuar e 

transformar o seu contexto. Como poderá alguém se assumir como indígena ou 

afrodescendente, negro, por exemplo, se a arte produzida na sua cultura, ou o 

próprio conceito de arte vivenciado na sua cultura é silenciado? 

 Curiosidade e criatividade: A construção de espaços educativos em arte onde o 

exercício da curiosidade seja permitido, onde o educando possa se experienciar, 

experimentar as suas diversas formas de existir. Não há criatividade ou criação sem 

a curiosidade. É a curiosidade epistemológica (como se referia Paulo Freire) que 

nos movimenta ao novo, que aguça nossa imaginação, nossas formas de 

percepções. E a arte precisa desses saberes para fluir e fruir. 

 Interpretação do mundo: Paulo Freire nos fala sobre uma educação voltada ao 

exercício da interpretação do mundo para o desenvolvimento da autonomia dos 

sujeitos. A arte é uma das formas através da qual a humanidade historicamente 

interpreta o mundo a sua volta, denuncia, problematiza questões do seu cotidiano 

e atua na sua transformação. É importante que o ensino de arte esteja voltado à 

criação de espaços possibilitadores desse exercício. 

 Autonomia: trago essa palavra ao final para falar sobre a perda do respeito à 

autonomia que os arte-educadores e educandos estão vivenciando atualmente no 

Brasil, com a redução do ensino de arte no currículo escolar, e a concepção de Arte 

trazida pela Base Nacional Curricular Comum (BNCC), que não reconhece a Arte 

enquanto campo de produção do conhecimento, tornando-a uma coadjuvante do e 

no processo de ensino e aprendizagem das demais áreas do conhecimento.  
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A arte, assim como a educação, é uma forma de intervenção no mundo. Nos 

ensina a ser sujeitos de transformação da nossa realidade e consequentemente da 

realidade que nos cerca. Uma Pedagogia da Autonomia nos convida à produção e 

ensino em arte que atue no desenvolvimento de sujeitos livres em seu direito de existir. 

A pedagogia da autonomia é uma pedagogia que deseja (e para quem deseja) atuar na 

formação de sujeitos protagonistas da sua libertação.  
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SIDNEY N. DE OLIVEIRA 

A freirefobia e o ostracismo do pensar 

La freirefobia y el ostracismo del pensar 

 

 

 

  

 

 

 

A freirefobia e o ostracismo do pensar 

Nada pidas que nada se te dará. No 
te  enfermes que nadie te ayudará. No 
pidas  entrar en ninguna antología que tu 
nombre siempre se ocultará. No luches 
que siempre  serás vencido. No le des la 
espalda al poder  porque el poder lo es 
todo  (BOLAÑO, 2009, p. 6)  

 

Paulo Freire é considerado o “Patrono da Educação Brasileira”. Ele é um dos 

brasileiros mais influentes na academia em dezenas de países. A sua obra se debruçou 

por diversos campos, indo além da alfabetização de adultos. A influência e o alcance do 

legado de Paulo Freire se estende da educação infantil à pós-graduação. É um dos 

autores brasileiros mais admirados mundialmente. Foram diversos livros, artigos, 

entrevistas e conferências reconhecidos, traduzidos e estudados até hoje. Freire 

recebeu mais de 40 títulos de Doutor Honoris Causa por grandes universidades 

nacionais e internacionais.  

Nos tempos da Ditadura Militar, seus livros foram proibidos e destruídos. Sua 

palavra causava o incômodo de provocar a busca por respostas. Paulo teve que se 

exilar no Chile e depois na Suíça. Muitos educadores e inúmeras educadoras foram 

perseguidos ou mortos por seguir suas ideias. Nos tempos de redemocratização do 

país, a sua teoria pôde retornar às escolas e universidades e descobrimos sua força e 

seu impacto. No entanto, o status-quo o queria longe e investia na ignorância de sua 

obra e na importação de modelos colonialistas coerentes com a hegemonia neoliberal. 

O absurdo chegou ao ponto de parecer quase estranho à formação escolar e 
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educacional no Brasil. Havia resistência e enfrentamento, por isso não foi possível seu 

ostracismo.  

Nos tempos mais recentes ressurgiu uma “cruzada” contra Paulo Freire, 

amparada pela reorganização conservadora intensificada e inflamada pelo atual 

governo federal e ainda embalada pela estupidez de projetos como “escola sem partido” 

e de movimentos como “com mis hijos no te metas”. Os estragos vão sendo feitos e 

contaminam toda a América Latina e Caribe. Em comum, todos esses movimentos 

carregam um conservadorismo moral e um retrocesso político que, com medo do 

debate, expulsam a crítica de cena e convocam um tecnicismo bancário e autotélico.  

O empobrecimento do papel da escola é possível em uma sociedade que, 

anestesiada, não reage a violações constantes dos direitos e das dignidades 

fundamentais das pessoas. É exatamente por isso que se edifica essa fobia pela 

liberdade, pela crítica e pela emancipação tão fartas na literatura freiriana. Paulo nos 

ensina que se aprende a ler e interpretar as letras ao mesmo tempo que lemos o mundo. 

Lemos a partir de nós e não a partir do outro, pois interpretar o mundo só é possível a 

partir da própria realidade. E quando a realidade possui materialidade, a sua 

compreensão e seu entendimento são instituídos a partir de uma subjetividade que nos 

é íntima e, portanto, nos pertence.  

Em uma educação freirefóbica se interdita a problematização e ela é trocada por 

um engodo ideológico que nos exige submissão. Não há espaço para a dúvida. Não se 

reconhece a falta. Somos estrangeiros em nossa própria conscientização. Essa é uma 

das maiores (des)vantagens de se abrir mão do contraditório: abre-se espaço para a 

ilusão da completude, para o negacionismo e para o que é legitimado somente pelos 

donos do poder. Freire faz pensar e isso amedronta quem não ousa olhar à sua volta. 

Buscamos no mundo respostas, mas mesmo quando as achamos novas perguntas nos 

encontram. Aprendemos com as identificações e com o reconhecimento do lugar que 

nos colocaram historicamente.  

São as identificações normativo-estruturantes instituídas pela família, pela 

escola ou por grupos e instituições que vão edificando uma necessária mediação entre 

o sujeito, a cultura e seus laços sociais. A mediação do Estado se derrama por essa 

equação. A opressão estrutural que se edifica no contexto se alicerça na produção de 

subjetividades coerentes com a ideologia hegemônica. A identificação é tomada pela 

identidade patrocinada, na qual não se institui mais a autoria da própria história. Não há 

um universo vocabular. Não há um tema gerador. Há um anti-verso estéril. A BNCC, por 

exemplo, é refratária a Paulo Freire em toda sua extensão. E não é de se estranhar a 
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proximidade dela com o projeto escola “sem” partido e seu distanciamento em relação 

às pedagogias críticas.  

A freirefobia quer se erguer em uma absurda crença de que é possível educar 

negando as diferenças de classe, gênero e raça. A massificação das identidades reforça 

a acomodação da pulsão agressiva e por meio dela se estabelece uma coesão 

conveniente com o opressor. Uma educação acrítica nega a história e impossibilita as 

identificações. Ao nos trancar na ingenuidade vigiada, nos impede a curiosidade 

epistemológica. É esse mecanismo que nos priva da natureza dialógica da 

aprendizagem e esconde a incompletude do homem e a fluidez da vida.  

Nessa lógica imobilista se pode cimentar destinos e impedir a experimentação 

do mundo. Dogmatizando nada muda. Nada se questiona. Tudo é transmitido àqueles 

que podem ser programados, pois permanecem na alienação da ignorância. É por isso 

que superar as condições dadas não é possível sem a esperança.  

Paulo Freire nos dizia que a esperança é essencial para a experiência 

pedagógica. É a curiosidade embebida de criticidade que nos permite avançar, 

retroceder e, assim, aprender. Suas raízes históricas e inspiradoras rompem 

determinismos absolutistas. Por isso também Paulo é temido, pois nos enche de 

esperança e nos faz pensar. A proximidade dos freirefóbicos com o negacionismo 

científico ou com o fascismo institucional não é fruto do acaso.  

O retrocesso dos últimos anos tem raízes em um país que não reparou a 

escravidão, o genocídio indígena e o massacre dos “sem-terra”. Um país que nega o 

racismo, nega o machismo e a lgtbqi+fobia. Mata-se o que não se quer enxergar. Freire 

é por demais perigoso para quem acredita que isso não pode e não deve mudar. Se o 

amanhã não é inexorável, a luta começa hoje. Por isso o peso da liberdade e a 

importância da indignação.  

O significativo aumento de políticas educacionais inclusivas e emancipatórias 

ainda que atravessadas, na maioria das vezes, por um perfil conciliatório foi ampliando 

o acesso e mudando a cara das instituições. No ensino superior isso é explícito e 

inegável. Impulsionada por uma progressiva implementação de políticas afirmativas nas 

universidades públicas, o povo mais oprimido foi chegando para aprender e para 

ensinar. Pesquisas foram demonstrando a popularização chegando de modo decisivo 

nesse universo.  

Com o golpe de 2016, houve um flagrante retrocesso nas políticas educacionais 

mais inclusivas e progressistas. Nos anos que se seguiram, as tintas fascistas foram 
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pinceladas cada vez mais, até quase não se ver mais as cores da liberdade. Sabem os 

freirefóbicos que basta um pingo de chuva e um rayito de sol para que as sementes 

possam germinar. É por isso que se empenham tanto na cruzada da imbecilidade, pois 

o velho mestre nos mostrou o empoderamento da práxis vinda da indignação e da 

esperança. 
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Arte mural, ação e expressão: processo artístico como agente 
de mobilização e revitalização do ambiente 

 
Resumo. Este artigo propõe uma reflexão a respeito do projeto “Arte mural, ação e expressão: 
processo artístico como agente de mobilização e revitalização do ambiente”, realizado na 
instituição Claretiano – Colégio de Rio Claro. O projeto tem como principal objetivo a revitalização 
do bosque da instituição a partir de uma ação artística coletiva. Este texto propõe refletir a 
respeito deste processo de revitalização, analisando o projeto desde o princípio de 
desenvolvimento, abordando questões sobre arte e design em sua produção formal até a 
execução, tratando de conceitos como interdisciplinaridade, experiência, a importância do 
brincar, fazendo também uma análise da prática dos alunos em sua ação artística coletiva. 
 
Palavras-chave: arte mural; grafite; ação artística; experiência artística; interdisciplinaridade. 

 

Introdução 

O presente texto propõe uma reflexão acerca do projeto homônimo, “Arte mural, 

ação e expressão: processo artístico como agente de mobilização e revitalização do 

ambiente”, tendo como principais referenciais teóricos, Olga Pombo (1993), Sandra Rey 

(1993), Tânia Fortuna (2000), Jorge Larrosa (2002) e Andrea Hofstaetter (2019). O 

projeto de Arte Mural tem como objetivo principal a revitalização do Bosque da 

instituição Claretiano – Colégio de Rio Claro, a partir de ação artística coletiva que será 
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apresentada e ilustrada a seguir, atividade que também fez parte das celebrações aos 

90 anos dos claretianos em Rio Claro. 

Com este presente artigo espera-se realizar uma reflexão sobre a produção 

artística como agente de modificação de um ambiente, a partir da análise formal do 

projeto de Arte Mural, tratando desde questões específicas das áreas de 

desenvolvimento físico e neurológico da criança e como estas percepções implicam nas 

decisões temáticas do projeto, além de abordar questões a respeito dos campos das 

artes e design, suas diferenças e aproximações. Além disso, visa refletir a respeito do 

conceito de interdisciplinaridade a partir do referencial de Olga Pombo e como ele se 

faz presente no planejamento e ações realizadas. Ainda, discutir as relações entre o 

projeto Arte Mural e as propostas do Material Anglo de Arte, observando as atividades 

curriculares desenvolvidas pelo professor Lucas Lima Fontana, da disciplina de Arte do 

colégio, também coordenador do projeto, e seus desdobramentos na produção deste 

trabalho. Do mesmo modo, faz-se aqui uma reflexão a respeito da importância do brincar 

trazendo como referência a análise do conceito por Tânia Ramos Fortuna, além da 

discussão a respeito dos conceitos de experiência, a partir de Jorge Larrosa e 

pedagogia como evento, conceito de Dennis Atkinson, referenciado por Andrea 

Hofstaetter, analisando a experiência dos participantes durante a ação artística. Por fim, 

aborda-se a continuidade do projeto que se pretende ser mais duradouro, com 

intervenções futuras já pré-definidas e ações programadas. 

 

Desenvolvimento 

O projeto “Arte mural, ação e expressão: processo artístico como agente de 

mobilização e revitalização do ambiente”, homônimo ao título deste artigo, tinha como 

objetivo principal mobilizar os estudantes da instituição a realizar uma ação coletiva e 

artística no intuito de modificar o ambiente do bosque a partir da pintura de seu muro. 

Deste modo, pensando nos valores da inclusão, o coordenador do projeto, Prof. Lucas 

Fontana da disciplina de Arte, procurou incluir todos os alunos do colégio, desde o 

Ensino Infantil, passando pelos níveis Fundamental I e II e finalizando com o Ensino 

Médio. 

Desta maneira, criava-se um desafio: seria necessária uma temática que 

pensasse as habilidades motoras distintas, uma vez que o desenvolvimento físico da 

criança acompanha um gradativo desenvolvimento neurológico. Nesse sentido, 

segundo Bee, “uma criança de seis anos, por exemplo, é capaz de correr e saltar bem, 
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mas ainda não é muito habilidosa ao manusear um lápis ou cortar uma gravura” (apud 

GODTSFRIEDT, 2010, p.1). 

  

Imagens 01 e 02: alunos do Ensino Fundamental I, 5º ano, auxiliando alunos do Ensino Infantil. 
Fotos: Marcela Cristine da Silva. 

 

 

Sendo assim, pensando no desenvolvimento motor das distintas faixas etárias e 

nos valores da inclusão, foi pensada uma temática inicialmente simples, através da qual 

todos poderiam participar e se expressar objetivando construir algo juntos (sobre a 

temática e questões formais do projeto abordarei adiante). Para tanto, foi decidido que 

os alunos do Infantil trabalhariam em equipe com alunos do Ensino Fundamental I, 

pintando seus blocos com ajuda uns dos outros. Enquanto os alunos do Ensino 

Fundamental II, 6º ao 9º ano e Ensino Médio, além de pintar seus blocos 

individualmente, se preocupariam em dar acabamento, arrematando possíveis deslizes, 

observando assim o desenvolvimento das habilidades motoras. Segundo Papalia: 

As habilidades motoras finas, como abotoar camisas e desenhar 
figuras, envolvem a coordenação de músculos pequenos e 
coordenação entre olhos e mãos. Estas habilidades permitem as 
crianças um maior senso de responsabilidade e cuidado 
pessoal. Aos três anos uma criança é capaz de desenhar um 
círculo e uma pessoa rudimentar. Aos quatro anos a criança é 
capaz de recortar sobre uma linha, desenhar uma pessoa 
razoavelmente completa e fazer desenhos e letras grosseiras. E 
aos cinco anos, a criança é capaz de se vestir sem muita ajuda, 
copiar um quadrado ou um retângulo e desenhar uma pessoa 
mais elaboradamente que antes (apud GODTSFRIEDT, 2010, p. 
1)  
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Imagem 03: alunos do Ensino Infantil e Fundamental I sendo orientados pelo coordenador do 
projeto, Prof. Lucas Fontana da disciplina de Arte | Foto: Marcela Cristine da Silva. 

 

À procura da ludicidade 

O projeto busca na ludicidade, a construção de um muro. Ao vislumbrar o mural em 

desenvolvimento e seu resultado formal, logo percebemos que a produção não 

representa um muro de tijolos comum, feito de baixo para cima. Neste caso, o muro é 

poeticamente construído a partir de blocos coloridos que se desprendem do ar, criando 

uma paisagem onírica, que remete aos jogos da infância. 

 

Imagem 04: estudante retocando bloco | Foto: Marcela Cristine da Silva. 

 



BOLETIM KULTRUN | ISSN 2763-5066 
VOL. 3, N° 3, OUTUBRO DE 2021 

 
   

39 
 

Visto o que representa tematicamente a obra, agora trataremos do processo 

artístico de seu desenvolvimento. Passamos então a refletir sobre a etapa anterior a 

execução da pintura mural, a partir da qual surgem formalmente as primeiras formas, 

ou seja, as primeiras ideias e os primeiros desenhos que as registram. Para ilustrar, 

compartilho a “collage” (figura 5) a seguir, um dos primeiros esboços que deu 

materialidade à temática pensada e foi um importante referencial para produção do 

mural. 

 

 

 

 

 

Imagem 05: “Collage” representando arte mural | Arte: Lucas Fontana. 

 

Ao tratarmos esta “collage” como referencial (figura 5), podemos pensar nele 

como um projeto. Dessa forma, poderíamos aproximar este processo ao do design, que 

baseia sua produção alicerçada em um projeto definido anteriormente. Há semelhanças 

entre estes distintos campos de atuação e ao trabalharmos o Ensino de Arte, é 

importante que estejamos atentos as possibilidades de trabalhos interdisciplinares 

(trataremos a este respeito adiante, abordando o conceito de interdisciplinaridade com 

mais propriedade). 

As aproximações da arte ao design são evidentes, podendo-se fazer diversas 

analogias entre os tipos de análises e ações: relações nos métodos distintos como a 

enunciação de um problema; a identificação dos aspectos e das funções que traz uma 

análise física e psicológica da relação entre o fruidor e o objeto; as análises técnicas e 

econômicas que acabam muitas vezes por permear as intenções definindo decisões do 

artista assim como do designer, a questão dos limites, no que diz respeito à durabilidade 

do objeto ou obra de arte, assim como as disponibilidades tecnológicas existentes para 

cumprir suas intenções artísticas. Enfim, isso tudo sem dúvida passa similarmente pela 

análise de muitos artistas e designers. 

Entretanto, não se pode afirmar que a metodologia empregada pelo artista seja 

a mesma de um designer. Embora exista uma série de semelhanças entre as intenções 

e fazeres de designers e artistas visuais existe um sem-número de incoerências e entre 
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elas há um ponto essencial que deve ser destacado já que esta análise permite perceber 

uma distinção clara entre os dois fazeres. O fazer artístico impossibilita o artista a seguir 

um protocolo específico como o de um projeto, já que um projeto pressupõe ao executor 

seguir rigorosamente os passos a fim de chegar ao produto final sem que haja erros no 

processo. Segundo Sandra Rey, “um projeto indica onde queremos chegar: ora, isso se 

revela impossível para arte. A obra apresenta um caminho com vários cruzamentos” 

(REY, 1996, p. 84). O caminho percorrido pelo artista, entre o percurso dado pela 

intenção inicial e a obra acabada se diferencia justamente porque a metodologia de 

trabalho do artista em seu ateliê leva em conta a obra como processo e não como 

produto final. Ainda segundo Rey, “para o artista, a obra é ao mesmo tempo processo 

no sentido de processamento, de formação de significado” (1996, p. 85). 

Observemos novamente a figura 05, a “collage” representando arte mural, nela 

é possível perceber a inscrição: “Blocos – o nº pelo total dos alunos”. Presumimos que, 

se seguíssemos tal gravura com rigor, cada aluno pintaria apenas um bloco e “ponto 

final”, adiante perceberemos como o desenvolvimento do trabalho tomou proporções 

maiores, ocorrendo com menos rigor e, portanto, com maior espontaneidade. 

Igualmente, devemos ponderar questões como a fluidez do trabalho artístico, 

lembrando que os erros não são permitidos no processo de produção do designer, sob 

pena deste não atingir o objetivo funcional do produto final ou mesmo aspectos de 

segurança ao usuário do produto. Por outro lado, certos desacertos de um processo 

artístico, deslizes no fazer, podem agregar ao produto final, ou seja, à arte, a exemplo, 

as texturas que surgem em uma peça escultórica tirada precocemente da forma ou sua 

sutil e inesperada mudança de cor.  Sobre estes deslizes do fazer artístico Sandra Rey 

pondera que “a obra sairá acrescida, pois guarda todos estes traços. O erro no processo 

de instauração da obra, não é engano: é aproximação. Errar é a dissipação das 

possibilidades da obra, apontando caminhos para aquela, ou talvez, para outras obras 

que virão”. (REY, 1996, p. 84). 

Outro elemento que vem a somar para essa distinção dos campos estaria na 

objetividade do designer e na subjetividade do artista como coloca Munari ao fazer um 

comparativo entre o pintor e o designer, observa que “o designer opera em ligação com 

a ciência e a indústria, o pintor tem relações com o artesanato e com a produção manual. 

O designer tem que usar a cor de modo objetivo enquanto o pintor, usa-a, de modo 

subjetivo” (MUNARI, 1968, p. 362). Observa-se que esta citação não exclui a 

possibilidade de o artista exercer uma produção ligada à ciência ou à indústria. Pelo 
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contrário, uma das características da arte contemporânea é a mobilidade do artista no 

que diz respeito aos campos analisados e absorvidos para sua produção intelectual. 

Interdisciplinaridade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 06: Projeto Arte Mural. Primeira seção: “temática jogos digitais”  
Arte: Lucas L. Fontana. 

 

O projeto acima (figura 6) representa a primeira seção com a temática lúdica de 

jogos digitais, lembrando a infância. Os blocos em preto representam as intervenções a 

serem realizadas. Esta seção possui cerca de 9 metros de comprimento, a altura total 

dos 17 blocos é de aproximadamente 3,3 metros, enquanto o padrão da área colorida 

pintada tem cerca de 1,5 metros. Cada bloco retangular tem aproximadamente 39,5 cm 

x 19 cm. Abaixo, o resultado após a primeira intervenção de todos os estudantes do 

colégio. 

 

Imagem 07: Projeto Arte Mural | Foto: Jose Luiz Pinotti. 
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A partir desta descrição detalhada em valores, além da fotografia acima, 

percebemos o quanto a matemática e a geometria estão intimamente e propositalmente 

ligadas ao projeto de Arte Mural. A questão da interdisciplinaridade não se encontra 

somente nas distinções e aproximações entre arte e design. Neste projeto, ela está 

presente de várias formas. 

“Arte mural, ação e expressão: processo artístico como agente de mobilização e 

revitalização do ambiente” faz parte de um projeto pedagógico amplo, que trabalha 

questões interdisciplinares envolvendo todas as disciplinas. Arte e física se encontram 

a partir do estudo da harmonia das cores. Conceitos como policromia, monocromia, 

isocromia, cores luz e pigmento foram trabalhados em sala de aula a partir dos materiais 

do Anglo, Somos Sistema de Ensino – apostilas de Arte 1º ao 5º do fundamental I. Além 

disso, há Química nas cores: a medida correta de pigmentos para determinada 

quantidade de tinta base, buscando o tom adequado, proporção que também é 

matemática. Ainda, a questão matemática se faz presente no projeto em si, como vimos 

na descrição da primeira seção do projeto (figura 6) e na proporção das formas 

geométricas, na harmonia pictórica dada pelo equilíbrio entre os distanciamentos dos 

blocos coloridos. Por fim, a linguagem também se faz presente, leituras poéticas da obra 

surgem durante o processo artístico a partir de depoimentos de alunos como, por 

exemplo: este muro era tão cinza e triste, nós estamos deixando tão alegre! 

Além disso, muitos assuntos foram abordados conforme os marcos legais e 

indicações de temas contemporâneos da nova BNCC (BRASIL, 2019a). A exemplo, 

cidadania, sustentabilidade e educação ambiental foram tratadas a partir do debate a 

respeito do cuidado e revitalização do bosque da instituição; ciência e tecnologia a partir 

do debate a respeito da noção de projeto, arte e design gráfico e das ferramentas 

tecnológicas necessárias para criar um projeto gráfico. Além disso, a própria temática 

dos jogos digitais trata deste mesmo tema transversal; os direitos da criança e do 

adolescente, educação e direitos humanos são apreciados a partir do conceito e 

importância do brincar, do qual falaremos mais adiante.  

A interdisciplinaridade, como coloca Olga Pombo (1993), não é uma nova 

proposta pedagógica, “não há uma pedagogia da interdisciplinaridade” (POMBO, 1993, 

pp. 09). Entretanto, ao analisarmos a literatura a respeito do conceito, percebemos uma 

falta de consenso, a exemplo das seguintes citações: Palmade, entende como 

interdisciplinaridade “a integração interna e conceptual que rompe a estrutura de cada 

disciplina por construir uma axiomática nova e comum a todas elas, com o fim de dar 

uma visão unitária de um sector do saber” (apud POMBO, 1993, p.10). Já Jean Luc 
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Marion, define a interdisciplinaridade como “a operação de várias disciplinas no exame 

de um mesmo objecto” (apud POMBO, 1993, p.10). Outrossim, para Piaget, “a 

interdisciplinaridade aparece como intercâmbio mútuo e integração recíproca entre 

várias disciplinas (...tendo) como resultado um enriquecimento recíproco” (apud 

POMBO, 1993, p.10). Vemos que, primeiro, Palmade sugere uma integração capaz de 

criar uma única disciplina que incorpore todas as outras. Já Jean Luc Marion trata a 

interdisciplinaridade como um processo de cooperação entre as disciplinas, enquanto 

Piaget fala de intercâmbio e uma integração recíproca de disciplinas. Certamente, neste 

projeto houve a intenção de que “várias disciplinas (estivessem em conjunto) no exame 

de um mesmo objeto”, no caso, a Arte Mural, especialmente um projeto de revitalização 

do ambiente, o bosque. Para alcançar tal objetivo, como visto, realizamos um 

“intercâmbio e uma integração recíproca de disciplinas”.  

 

Material Sistema Anglo de Ensino como referencial e seus desdobramentos no 

projeto 

É importante ressaltar que, durante o projeto, nas aulas ministradas com apoio 

do material Anglo, foram abordados com os estudantes inúmeros momentos da história 

da arte: desde o muralismo mexicano de David Alfaro Siqueiros e Diego Rivera (MEIRA 

2018b, p. 12), até o grafite contemporâneo do artista anônimo Banksy (MEIRA 2018b, 

p. 10), os trabalhos dos grafiteiros brasileiros Chivitz (MEIRA 2018ª, p. 20), irmãos 

Gêmeos (MEIRA 2018b, p. 80) e Crânio, a partir de seu trabalho no Brick Lane em 

Londres (MEIRA 2018b, p. 50). 

  Ainda, debatemos a respeito do documentário Cidade cinza, dos diretores 

Marcelo Mesquita e Guilherme Valiengo, o qual apresenta o campo artístico do grafite 

na cidade de São Paulo:  

No filme, alguns grafiteiros se reúnem para repintar um painel de 
700 metros que havia sido apagado pela prefeitura. O 
documentário conta como surgiu o grafite, sua evolução no 
mercado de arte e a repercussão internacional do grafite 
brasileiro. Propõe o debate sobre a sua legalidade, questionando 
o que é e o que não é arte nos muros de São Paulo. Mostra ainda 
como as instituições e o poder público lidam com as 
intervenções urbanas (MEIRA 2018b, p. 80). 

 

Além disso, a partir do conhecimento do trabalho da grafiteira Meduza, através 

do qual discutimos questões transversais como trabalho e diversidade cultural, além de 

abordar a questão de gênero no atual mercado de trabalho, a partir do roteiro de 
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questões proposto pelos autores da Apostila de Arte Anglo - 6º ano, que sugeria 

questões como, por exemplo: você conhece mulheres que fazem grafite? Você acha 

que existem menos mulheres que homens nessa atividade? (MEIRA, 2018a, p. 71). No 

mesmo material os autores ilustraram a Ação Educativa do Dia Nacional do Graffiti de 

São Paulo, SP, trazendo no material o Cartaz do Dia Nacional do Graffiti de 2015, e 

descreveram: 

Com o objetivo de dar visibilidade aos artistas de rua, a Ação 
Educativa, organização que atua em projetos socioeducativos 
desde a década de 1990, em São Paulo, promove uma 
celebração no Dia Nacional do Graffiti. Todo ano, em 27 de 
março, aniversário da morte de Alex Vallauri, a instituição realiza 
um evento com grafitagem ao vivo. Em 2017, o evento 
homenageou Meduza (Renata Santos), grafiteira que se dedica 
a essa arte há mais de 20 anos (MEIRA, 2018a, p. 71). 

 

 

 

 

 

Imagem 8: reprodução | Fonte: coleção particular. 

 

Durante esta aula, debatendo estas questões, percebi que nenhum aluno 

conhecia uma grafiteira sequer. Então, procurei contatar uma artista local, privilegiando 

a cidade de Rio Claro, SP e seu campo artístico. Para ilustrar, seguem alguns trabalhos 

da artista, grafiteira, Amanda Smocowisk: 

 
Imagens 09, 10 e 11: grafites demonstrando o estilo Amanda Smocowisk 

Fotos: Amanda Smocowisk. 
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Essa organicidade do trabalho é importante, a questão artística do não rigor, de 

estar aberto as possibilidades. Foi analisando o portfólio da artista, seu estilo, que novas 

ideias para o projeto surgiram e, em conjunto, pensamos em realizar uma obra que fosse 

interativa e que levasse o logo da instituição consigo. Após alguns esboços surgiu a 

ilustração que segue (figura 12), analisada pelo diretor da instituição, Professor Manoel 

Valmir Fernandes, e aprovada pelo departamento de marketing do Claretiano. 

 

Imagem 12: “logo-pássaro”. Projeto: Lucas Lima Fontana e Amanda Smocowisk. 
Arte: Amanda Smocowisk 

 

Imagem 13: temática “Releitura logotipo Claretiano em estilo Smocowisk” 

 

A quarta seção do projeto de Pintura Mural, propõe uma intervenção artística em 

grafite a ser realizado pela artista Amanda Smocowisk. A arte possuirá 

aproximadamente 4,5 x 1,7 metros de comprimento. Os blocos em preto representam 

as intervenções a serem realizadas, enquanto os coloridos já foram pintados incluindo 

o fundo azul. A silhueta de um corpo feminino em preto, à frente do grafite, representa 

a interatividade com a obra que nos transformaria ludicamente em seres alados.  
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A pedagogia do evento e a busca por experiências significativas 

O professor deve buscar proporcionar a seus alunos não apenas conhecimento, 

mas experiências que sejam significativas nos processos pedagógicos e curriculares 

que buscam o conhecimento. Segundo Andrea Hofstaetter, referenciada no conceito de 

Dennis Atkinson, a ideia de pedagogia como acontecimento ou como evento, no intuito 

de irromper o novo, o inesperado, “vem contribuir com a intenção de criar alternativas 

ao cotidiano escolar, propondo-se, a partir de uma intencionalidade poética, ações, 

diálogos e relações disruptivas (HOFSTAETTER, 2019c, 148). Para Hofstaetter: 

Um evento, nessa perspectiva, é considerado como um 
distúrbio, uma ruptura na forma usual de pensar e atuar. Dessa 
forma, pode precipitar a aprendizagem, porque requer o 
estabelecimento de novas relações entre o que é conhecido e o 
que ainda não é. Um evento nunca ocorre isoladamente. Está 
sempre encadeado a outros eventos. 

Pensar a aprendizagem como evento ou acontecimento tem 
relação com uma concepção de aprendizagem relacional. O 
conhecimento se produz na relação entre vários elementos 
(HOFSTAETTER, 2019c, 148). 

O projeto de Arte Mural, busca a expressão a partir da ação de mobilização dos 

alunos com o intuito de estabelecer novas relações, como vimos, por exemplo, as 

diversas questões interdisciplinares trabalhadas, buscando gerar aprendizagem. 

Entretanto e sobretudo, está interessado em propor encontros, eventos que 

potencializem a ação de ensino-aprendizagem a partir de experiências que se pretende 

serem significativas aos sujeitos participantes desta ação. 

Segundo Jorge Larrosa, “a cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo 

tempo, quase nada nos acontece. Dir-se-ia que tudo o que se passa está organizado 

para que nada nos aconteça”. (LARROSA, 2002, p. 21). O projeto “Arte mural, ação 

e expressão: processo artístico como agente de mobilização e revitalização do 

ambiente”, quer transformar essa mobilização em evento, esta ação e expressão em 

experiência, e seu resultado formal final em revitalização, mas não somente do bosque. 

Talvez mais do jovem estudante, participante da ação. Para Lucas Fontana, estas 

experiências que ocorrem nos processos de “proposição e aprendizagem a partir das 

relações geradas entre os sujeitos... não objetivam somente a construção de 

conhecimento, criam situações em que algo é vivido, experimentado e experienciado”. 

(Fontana, 2019b, 142). Para Hofstaetter, esta experiência seria “como o ‘estar sendo’, 

como algo em processo, em constante produção, que envolve um corpo em ação, que 

muda, que está vivo. Não é experiência como algo acabado e memorável, que já se 

completou num passado. Também não é o que se passa fora do corpo”. 



BOLETIM KULTRUN | ISSN 2763-5066 
VOL. 3, N° 3, OUTUBRO DE 2021 

 
   

47 
 

(HOFSTAETTER, 2019c, 149). Afinal, a experiência “é o que nos passa, o que nos 

acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca”. 

(LARROSA, 2002, p. 21). 

A questão do brincar 

  O projeto, que se pretende ser mais duradouro, com intervenções futuras já pré-

definidas e ações programadas, em sua continuidade, está repleto de referências 

lúdicas. A intenção é chamar atenção para importância do brincar que, infelizmente, com 

o passar dos anos até a fase adulta, apensar de sua importância, vai se tornando menos 

presente na vida das pessoas. Para Tânia Fortuna, alguns exemplos da contrapartida 

adulta diante da situação de jogo são, por exemplo, “comentários deletérios sobre o 

brincar (por ex. "é bobagem") (...) rigoroso ordenamento da atividade lúdica (só é 

permitido brincar em determinados horários e locais, com brinquedos "úteis")” 

(FORTUNA, 2000, pp. 7-8). 

Imagem 14: quinta e sexta seções do projeto. 

 

Entre as temáticas pensadas para as próximas seções da Arte Mural que 

pensam a ludicidade, estão a temática “Salto do Leão”, previsto para ser realizado em 

março de 2020 para o aniversário da escola, no qual se projeta a imagem de uma 

escadaria colorida e aproximadamente 4,5 x 2 metros, um leão de 1,5 x 0,8 metros 

saltando em direção a bandeira da instituição, significando simbolicamente a parceria 

Anglo Claretiano (figura 14). Ao lado direito, a temática do “Castelo”, prevista para junho 

de 2020, mostra que os blocos de tijolos, nesta ocasião serão divididos por dois para 

realização do padrão colorido de pintura, conferindo aspecto de azulejos (figura 14). Em 

frente ao castelo e abaixo de suas janelas pretende-se construir canteiros reais para 
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plantarmos flores coloridas. O castelo terá aproximadamente 3 x 4 metros. Estas seções 

foram baseadas em jogo de videogame a partir de depoimentos de alunos que de forma 

descritiva pensaram futuras intervenções artísticas no muro da escola, após serem 

instigados pelo prof. Lucas Fontana da disciplina de Arte. 

  Visto que o projeto inicia e segue com a temática da ludicidade, analisamos, a 

partir de Tânia Fortuna, o objetivo e a importância de se trabalhar o brincar no ambiente 

escolar. Para ela, a “atividade lúdica assinala (...) a evolução mental” (FORTUNA, 

2000, pp. 7-8). Segundo a autora: 

Reiteramos que a contribuição do jogo para a escola ultrapassa 
o ensino de conteúdos de forma lúdica, "sem que os alunos nem 
percebam que estão aprendendo". Não se trata de ensinar como 
agir, como ser, pela imitação e ensaio através do jogo, e sim, 
desenvolver a imaginação e o raciocínio, propiciando o exercício 
da função representativa, da cognição como um todo. Para 
entender este ponto, é oportuno aprofundarmos a relação da 
cognição com o jogo. Brincar desenvolve a imaginação e a 
criatividade. Na condição de aspectos da função simbólica, 
atingem a construção do sistema de representação, 
beneficiando, por exemplo, a aquisição da leitura e da escrita. 
Enquanto ação e transformação da realidade, o jogo implica 
ação mental, refletindo-se na operatividade, tanto no domínio 
lógico, quanto no infralógico, ou, por outras palavras, no 
desenvolvimento do raciocínio. Na atividade lúdica os aspectos 
operativos e figurativos do pensamento são desenvolvidos 
(FORTUNA, 2000, pp. 7-8). 

 

Considerações finais 

Os desafios de trabalhar o Ensino de Arte na contemporaneidade são inúmeros 

e têm sido tema de diversos debates, os quais procuram problematizar novas formas de 

pensar o ensino da disciplina, inclusive a própria formação de novos docentes. A 

exemplo, discutir novas perspectivas operacionais de desenvolvimento curricular no 

Ensino de Arte, com foco em resultados concretos, foi o desafio proposto pelo VIII 

Congresso Internacional Matéria-Prima (CIMP) a professores e investigadores em 

Ensino das Artes Visuais. O congresso foi organizado pelo Centro de Investigação e 

Estudos em Belas-Artes (CIEBA), Faculdade de Belas-Artes, Universidade de Lisboa e 

apresentado na Sociedade Nacional de Belas Artes, em Lisboa, Portugal, no começo 

de julho de 2019, para o qual a foi apresentada a comunicação “O Ensino de arte a partir 

da proposição de Objetos de Aprendizagem Poéticos” (FONTANA, 2019b). Esta oitava 

edição do CIMP, contou com um “fórum alargado, participado e cosmopolita” 

(QUEIROZ, 2019d, p. 18). João Paulo Queiroz, Artista visual, professor e coordenador 

do Congresso, salienta que: 
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(...) algumas notas que se afirmaram dentro dos temas mais 
abordados: a sustentabilidade e a educação ao para a cidadania, 
o multiculturalismo e a emancipação pós-colonial, a inovação 
pedagógica, os recursos educativos, as metodologias didáticas 
históricas e contemporâneas, a cultura visual como contexto 
educativo, ... a cidade e o espaço urbano... A arte urbana, a 
moda, as redes sociais e os novos meios digitais também 
constituem propostas de exploração didática apresentadas. 
(QUEIROZ, 2019d, pp. 18-21) 

O projeto pedagógico de Arte Mural, também pensando os desafios de trabalhar 

o ensino de Arte na contemporaneidade, busca propiciar aos alunos, a partir da ação 

artística coletiva, experiências singulares e significativas, objetiva proporcionar um 

conjunto de experiências que sejam verdadeiramente ricas e profundamente intensas, 

do mesmo modo que se preocupa, como sugere Loponte, a respeito das produções 

contemporâneas, a “instigar processos de formação menos lineares e mais abertos, 

menos rígidos e mais flexíveis, menos racionais e mais poéticos, capazes de produzir 

um pensamento que nos ajude a enfrentar a complexidade que é educar em nosso 

tempo (LOPONTE, 2012, p. 1). 

Ainda, objetivamos que o mutirão de estudantes “artistas”, percebam-se como 

agentes, cidadãos, protagonistas de uma ação de revitalização, que somente poderia 

ser alcançada a partir de uma atitude estética individual e ação de intervenção artística 

coletiva, dado ao tamanho do suporte, no caso, o muro. Segundo João Paulo Queiroz, 

coordenador do VIII CIMP, o congresso de 2019 “reflete um posicionamento global que 

aposta na sustentabilidade ambiental e cultural, integrando um posicionamento global 

que assenta numa perspectiva cada vez mais crítica...” (QUEIROZ, 2019d, p. 21). 

Revitalizar o bosque, a partir do protagonismo de nossos alunos, está de acordo com 

esse posicionamento global, crítico, que trata a sustentabilidade, as questões 

ambientais e culturais cada vez com mais interesse. 

Além disso, o profissional Claretiano preocupa-se em questionar a lógica 

pedagógica tradicional e curricular, comum ao ensino conservador, habitual de quem 

espera um professor que apenas passe o conteúdo enquanto o aluno “absorva” o 

mesmo. Como vimos, este projeto interdisciplinar propõe trabalhar os conteúdos de 

forma diferenciada, possibilitando aos alunos um aprendizado múltiplo. A partir dele, 

desejamos fugir do automatismo, ou como coloca Lucas Fontana, “da estagnação dos 

planos de aula e projetos de ensino que objetivam apenas atingir metas de ensino, que 

visam conceituar um aprendizado, como se somente conceitos representassem 

conhecimentos adquiridos e sentenciassem uma avaliação satisfatória (FONTANA, 

2016, p. 24). Acreditamos que o projeto Arte Mural, da mesma forma que Lucas Fontana 

pensa suas proposições com Objetos de Aprendizagem Poéticos (FONTANA, 2016 e 
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2019) “vai além das situações de aprendizado que propõe encontros estanques que 

pressuporiam um aprendizado predefinido curricularmente (FONTANA, 2016, p. 24). 

Luciana Loponte, em 2012, já apontava o momento em que as experiências 

digitais já sobrepunham as físicas. Ela observava que vivemos “em uma época de quase 

onipresença da fotografia na vida cotidiana, em câmeras digitais de todos os formatos 

e celulares, estamos mais preocupados em registrar e compartilhar experiências do que 

vivê-las” (LOPONTE, 2012, p. 9). Nas ações realizadas neste projeto, os celulares 

ficaram de lado, a intenção foi instigar os estudantes a fruir da experiência 

fenomenológica que eles mesmos criavam. Aproveitamos de um dos espaços 

diferenciados da instituição, fora da sala de aula, o bosque, para “produzir além de 

conhecimento, transformações, eventos que transcendam o espaço/tempo da 

instituição escolar para além da sala de aula e para além do âmbito estanque curricular 

“(FONTANA, 2019, 142). É certo que, como profissionais da arte educação, atentos aos 

desafios de trabalhar o ensino de arte na contemporaneidade, como Luciana Loponte 

observa, devemos nos preocupar em: 

Contaminar nossos processos de formação inicial docente com 
uma atitude estética, que vai além de certa racionalidade e 
objetividade didáticas, pode nos ajudar a provocar nossos jovens 
alunos iniciantes no sentido de, quanto à docência, ousar mais 
em seus planejamentos, estratégias didáticas, modos de lidar 
com o conhecimento e com o cotidiano escolar, assim como com 
as novas gerações de alunos (LOPONTE, 2013, 15). 
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