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INTRODUÇÃO:

Essa pesquisa procura explorar os resultados obtidos a partir do desenvolvimento de ações
educativas por meio da Arte-educação capazes de propiciar experiências de teores expressivos,
estéticos e culturais vivenciadas por educadores e estudantes nos anos iniciais na escola regular
formal através de conteúdos da Arte Popular de Campinas. Busca verificar possibilidades de
reconstrução da memória e formação de identidade, tanto no aspecto individual, quanto coletivo dos
estudantes nesse recorte cultural e artístico em especial. Dessa forma, as experiências serão
analisadas a partir de intervenções feitas em quatro encontros com os alunos, sendo o ambiente
constituído por alunos da turma de 5° ano B da escola EMEF Padre Francisco Silva, em Campinas, e
da professora de Artes Ana Carolina Araújo. Além de investigar quais as contribuições que a proposta
pode oferecer para a formação dos educadores ao trabalharem com a Arte Popular, a pesquisa
pretende também analisar qual é a relevância da exploração dessa modalidade artística no ensino
formal. Serão estudados os processos de desenvolvimento da memória preservada, reconstruída e
ressignificada a partir dessas interações educativas nesse contexto de ensino.

Para isso, é levantada a importância das representações e de seus significados no tocante às
relações sociais que coexistem dentro da escola, já que esses códigos simbólicos são elaborados,
transmitidos e captados, em grande parte, justamente nesses ambientes através das múltiplas
interações. Ainda mais entendendo que a lembrança é resultado de um processo coletivo, estando
inserida em um contexto social específico, e que necessita de uma comunidade afetiva, cuja
construção se dá mediante o convívio social (SILVA, 2016). Pode-se dizer que essas dinâmicas
influenciadoras na formação dos indivíduos que acontecem dentro da sala de aula, podem se dar de
forma inconsciente, quando os educadores apenas reproduzem conceitos já internalizados por eles
mesmos sem ter a intenção de trabalhar um assunto. Ou ainda de forma consciente, quando os
educadores elaboram ações planejadas para explorarem um conteúdo visando algum tipo de objetivo.
E é dentro dessa segunda abordagem que esta pesquisa busca se desenvolver, mais especificamente
explorando as experiências expressivas, estéticas e culturais e suas formas fenomênicas no interior
dos processos educativos nos quais trabalhamos conteúdos da Arte Popular no ensino de arte. Voltar
a atenção para a Arte Popular dentro do ensino é possibilitar o contato e a abertura a produções e
experiências estéticas que rompem com os códigos dominantes, trazendo “vozes” de inúmeros grupos
que se encontram na diversidade das existências e de suas expressões, promovendo assim um
caráter libertário e enriquecedor às suas vivências (SIMÃO, 2020, p.182). Ao nos sensibilizarmos com
a pluralidade, temos mais elementos para compreender macroestruturas que comumente naturalizam
aspectos e códigos dentro do cotidiano social, além de também excluir e subjugar outros.
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Além disso, escolher relacionar a Arte Popular com a arte-educação é contribuir com a
valorização do desenvolvimento de atividades que possuem o intuito de manter a memória viva,
promovendo outras perspectivas, incidindo contra instâncias voltadas ao esquecimento, valendo-se do
ato de partilhar e rememorar, intervindo diretamente nas vidas humanas envolvidas trazendo
questionamentos, empoderamento e autonomia, já que estudos voltados à Arte Popular facilitam o
aprofundamento dos meios vivenciais e de compreensão do mundo, assim como de suas próprias

origens, variações e transgressões (SIMÃO, 2020,
p.197). Nos interessa os impactos que essas ações
formativas podem trazer referentes à reconstrução
da memória e formação de identidade dos
educadores e estudantes envolvidos, daí a
importância das formas com as quais o educador
decide trabalhar o tema dentro de sala, transmitindo
e/ou ressignificando símbolos.
Para isso a intervenção proposta com a turma de
5°ano se pautou nas referências do trabalho
desenvolvido pela mestra griô Dona Sirley, que atua
junto ao Núcleo de Artes, Linguagem e Subjetividade
(NALS) da Universidade Federal de Pelotas; a obra

“Vivan los campos libres” de Antonio Ballester Moreno
exposta na 33° Bienal de São Paulo; a obra “Morrinho” e as oficinas oferecidas pelo Projeto Morrinho
no Museu de Arte do Rio e o trabalho “Somos todos a mesma paisagem” da série “Trilhas
Comunitárias”.

METODOLOGIA:

Devido ao advento da Pandemia de COVID-19 (coronavírus) e todo o processo de aquisição da
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) (sendo adquirido somente no 5° estágio de
correção e estabeleceu o número de registro do CAAE: 55729522.1.0000.8142), alguns detalhes da
metodologia descrita no projeto inicial foram alterados para se adequarem às situações que surgiram.

Sendo assim, a metodologia de desenvolvimento do projeto se deu através de um
levantamento das produções culturais apoiada na história cultural, que dá visibilidade aos objetos e
sujeitos produtores, conferindo protagonismo e autoria aos envolvidos (CHARTIER, 1990, 2001;
CERTEAU, 1996). Os elementos analisados incluíram fotos, obras, teses, catálogos, materiais em
websites, artigos, livros, vídeos e entrevistas sobre Arte Popular, artistas de Campinas e região que se
envolvam nessa temática e outros artistas e materiais que são pertinentes ao tema para
fundamentação e contextualização da pesquisa.

Além desse material, foram analisadas as produções das crianças, sob o foco socioeducativo.
Nessa vertente, exerceu-se os métodos da pesquisa-ação, para conseguir assim realizar a proposta da
intervenção pedagógica com a professora de Artes e os alunos da turma do 5°B da escola EMEF
Padre Francisco Silva, de uma forma envolvente e facilitadora ao alcance de uma participação
consciente, autônoma e espontânea. O número de participantes foi delimitado de acordo com as
condições exequíveis da pesquisa, tendo em vista o corte de gastos pela ausência de patrocinadores
no período pandêmico. Além disso, o projeto foi delineado com a intencionalidade de não atrapalhar o
andamento das atividades das professoras, já bastante prejudicadas por conta das várias questões
que envolvem o retorno presencial dos estudantes. Um deles diz respeito ao fato da dificuldade que os
professores estão enfrentando na criação de vínculos, sem contar a logística de interação com os
estudantes na atividade seguindo os protocolos de segurança e cuidado para o COVID-19. Assim
pensado, para que os resultados possam contribuir de forma significativa e constante dentro da
realidade dos grupos pesquisados, já que “é por meio da pesquisa-ação que ocorrem as interpretações
da realidade observada em que as ações transformadoras são objetos de deliberação” (TANAJURA;
BEZERRA, 2015, p.20). E então, com a união desses dois direcionamentos metodológicos, serão
elaboradas análises dos resultados obtidos através dos registros obtidos por: anotações, fotos e
vídeos, além de publicizar os conteúdos das ações para que possam contribuir para a área da
educação formal e da formação docente.
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Assim, as estratégias foram idealizadas para possibilitar intervenções educativas e formativas
pensadas a partir das “contações” de histórias colocadas por bell hooks e também inspiradas pelo
trabalho feito por Dona Sirley.

As ações envolvendo as crianças se constituíram de 4 encontros. Mas antes do primeiro
encontro promovemos junto da professora Ana Carolina o recolhimento de histórias familiares das
crianças envolvendo atividades de arte através do compartilhamento das narrativas pesquisadas pelas
crianças com pessoas de suas famílias. Esta ação previamente orientada, constou com uma
solicitação explicitada através de um roteiro. O primeiro encontro consistiu no compartilhamento das
histórias, na introdução sobre o que é Arte Popular, coletando em uma cartolina as impressões prévias
dos alunos sobre o assunto, e por fim houve uma sensibilização através de uma adaptação do Jogo do
Sino, elaborado pela artista Eleonora Fabião, para trabalhar o assunto da memória e suas relações
com o conceito de reconstrução. Então no segundo encontro com as crianças, foi realizada uma
atividade de criação espontânea com modelagem em argila, inspirada nas interações que as crianças
tiveram com as histórias, jogos e conversas feitas anteriormente, procurando através desse evento
imprevisível explorar as expressões que se relacionem com as narrativas recolhidas, as quais sejam
possíveis de expressar plasticamente com esse material. E no terceiro e quarto encontros, nos
dedicamos às finalizações e fechamentos das ações das criações dos alunos e recolhimento de seus
depoimentos sobre a experiência.

Por último, nos reuniremos com a professora Ana Carolina novamente para avaliar os
resultados das intervenções e da pesquisa como um todo, analisando os registros e recolhendo
impressões e reflexões.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

No que concerne aos resultados finais
desta pesquisa, foi possível fazer relações das
respostas e produções dos alunos participantes
com a parte teórica levantada na pesquisa. Os
encontros com a turma de 5°ano ocorreram ao
longo de quatro segundas-feiras nos dias
16/05/2022, 23/05/2022, 30/05/2022 e
06/05/2022. O primeiro encontro começou com
a proposta dos alunos irem até uma cartolina
com o escrito “Arte Popular” colada na lousa e
escreverem as palavras que primeiro vinham
na mente deles quando pensavam em Arte
Popular. Houve a participação de praticamente
toda a turma, eles estavam bem envolvidos e
houveram respostas bem interessantes. Entre
as respostas observa-se que alguns tiveram a
compreensão de sentido da palavra popular
com o significado de algo muito conhecido e
notório quando escrevem pintura famosa e
Monalisa. Também é possível notar a relação
da ideia de produções de Arte Popular com
diferentes ordens de materiais, aspectos
cromáticos e linguagens ao colocarem as
palavras pintura, desenho, lápis, tinta, colorido
e dança. Outra resposta que chamou a atenção
foi o escrito arte vive em todo lugar, mostrando
uma associação da Arte Popular com práticas
diversas que permeiam o cotidiano. Houve uma
conversa com a turma sobre os escritos na
cartolina, emendando na pergunta de quais
manifestações eles conheciam e consideravam
como Arte Popular para dessa forma investigar
as associações feitas e a bagagem cultural dos

alunos, cabendo aqui também uma análise
desse momento através dos conceitos de Ana
Mae Barbosa: arte do povo, estética das
massas e arte das minorias e estética do povo.
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Em seguida, realizei uma sensibilização
com a turma através de uma adaptação do
Jogo do Sino, elaborado pela artista Eleonora
Fabião, presente na 34° Bienal de São Paulo, e
traz como proposta aguçar a percepção dos
cinco sentidos enquanto trabalha com as
relações entre imaginação e memória através
de um jogo de cartas. As propostas que levei
foram: imaginar um lugar que nunca esteve e
descrever, imaginar um som que nunca ouviu e
descrever, imaginar uma sensação tátil que
nunca teve e descrever e imaginar uma visão
que nunca teve e descrever. Após isso
questionei se achavam que era possível
imaginarmos sem usar a memória. A conclusão
final que chegaram foi a de que memória e
imaginação caminham juntas, uma necessita
da outra para existir.

Por fim, neste dia ainda discutimos se
as manifestações de arte popular que tínhamos
conversado antes também eram uma forma de
passar informações e manter viva a memória
de certas pessoas, o que se encaminhou para
eles notarem que a maior parte dessas
atividades é realizada em grupo, o que traz o
sentido de comunidade e pertencimento, ainda
mais quando as atividades se voltam em algum
momento para repassar as práticas para outras
gerações e proporcionar trocas, que está muito
ligada a ideia de que o passado não imobiliza,
na verdade é uma constante procura por
aprender com as gerações antigas e
reconhecer sua contribuição para o vivido no
presente (COSTA; FONSECA, 2019). Também
foi levantado o ponto de que preservar as
práticas artísticas populares é igual a preservar
a existência daquele determinado grupo social
ao qual ela faz parte, já que elas carregam
memórias e um povo sem memória se torna
inexistente.

A partir do segundo encontro as ações
se voltaram para a prática da modelagem em
argila. Expliquei que iríamos realizar uma obra
coletiva, composta pela união da produção
individual de todos os alunos. Lancei como
sugestões norteadoras para as produções que
eles fizessem algo que gostariam de guardar
na memória, enxergando o barro a ser
modelado quase como se fosse uma cápsula
no tempo que guardaria a lembrança escolhida.
No geral eles entenderam o que foi proposto e
se animaram com a ideia. Conforme
trabalhavam, eu andava para olhar os
processos e auxiliar quem solicitava. Durante
esses passeios pelas obras em processo dos
alunos fui perguntando o que estavam
planejando, e tiveram alunos que estavam

fazendo canecas e xícaras porque os pais
tomam muito café e isso é uma lembrança que
ele gostaria de guardar; um abacate, pois ela
gostaria poder brincar com as amigas debaixo
de um abacateiro; uma taça de futebol porque
é um esporte que ele e o pai gostam muito de
assistir; etc.

O segundo encontro foi exclusivo para
realizarem as obras. Já o terceiro encontro,
segundo o primeiro planejamento, estava
dividido entre momento de finalização das
obras e montagem da obra coletiva, entretanto,
durante a produção percebi que se quisesse
realizar a montagem com eles naquele dia teria
que cortar o processo criativo de muitos alunos
que ainda não estavam com as obras prontas e
mesmo assim ainda seria pouco o tempo para
realizar a montagem e discutir sobre a
experiência toda com a turma. Então, junto da
professora Ana Carolina, combinamos de
deixar que usassem esse terceiro encontro

para finalizarem suas obras modelando ou
pintando, e combinamos de aumentar um
encontro na segunda-feira seguinte dia
06/07/2022 exclusivo para realizar a montagem
coletiva com mais calma.
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No dia reservado para a montagem
ocorreu tudo tranquilo, eu e a turma
organizamos as produções individuais no
espaço pensado para a obra coletiva e em

seguida os alunos foram observando e
comentando os trabalhos dos colegas, as
impressões sobre a obra coletiva e a
experiência dos encontros.

CONCLUSÕES

A partir dos resultados obtidos por esta pesquisa e de acordo com as manifestações de
contentamento das crianças e frases expressas por elas nos momentos das conversas sobre as
experiências vivenciadas, pude constatar os ganhos obtidos por elas nos seguintes sentidos:
compreensão e reflexões sobre os conceitos de memória e Arte Popular; explorações lúdicas através
da modelagem em argila com momentos de reconstrução da memória, já que como é colocado por
Érica Giesbrecht, ao mesmo tempo estamos lidando com o resgate e o não resgate, a recuperação e a
não recuperação, a reinvenção ou a revalorização de algo que não será no presente estritamente o
que foi no passado, mas poderá ser uma reinterpretação do passado de acordo com novos interesses
(GIESBRECHT, 2011, p 6); ampliação do repertório acerca de manifestações de Arte Popular na região
da cidade de Campinas; trazer a luz a importância de preservar e valorizar essas manifestações de
Arte Popular; propiciar a ligação entre as memórias escolhidas e a formação de identidade; além de
estimular a busca por trocas entre as gerações.

Acerca dos resultados levantados em relação aos educadores, foi possível: observar através
dos encontros a importância de possibilitar momentos para reflexão e aproximação da Arte Popular, a
valorizando dessa forma também; incentivar a presença da Arte Popular dentro do contexto escolar; e
proporcionar através da modelagem em argila uma possibilidade diferente das comumente vistas
dentro da escola formal para trabalhar assuntos escolhidos de forma mais autônoma e expressiva.
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