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Resumo 
 
O presente texto propõe o desenvolvimento de uma aproximação entre o livro de artista do               
memorial pedagógico, de modo a produzir um produto resultante deste diálogo. A partir da              
experiência pessoal de formação e da proposição de novas experiências artísticas, cria-se uma             
resultante composta a partir de linguagens artísticas bidimensionais, capaz de suportar a            
figura do artista-professor, tendo a formação educacional da autora, desde sua infância até o              
fim de seu curso superior, como o objeto de estudo para a própria poética.  
 
Palavras-chave: livro de artista; memorial pedagógico; formação acadêmica. 
 
Abstract 
 
The present text proposes the development of an approximation between the artist’s book and              
the pedagogical memorial, in order to produce a product resulting from this dialogue. From              
personal experience and the proposal of new artistic experiences, creates a text composed of              
two-dimensional artistic languages, capable of supporting the figure of the artist-teacher, so            
that the educational background of the author is investigated since her childhood to the end of                
her higher education, as the object of study for poetics itself.. 
 
Key words: book of artist; pedagogical memorial; academic formation. 
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1. Introdução 

O conhecimento histórico e sociológico permite compreender a humanidade como          

entidade criadora de seu próprio tempo. As relações sociais entre indivíduos e grupos sociais              

produzem fenômenos culturais, materiais e intelectuais capazes de influenciar os sistemas           

educacionais, tornando-os mais complexos proporcionalmente à quantidade de conhecimento         

produzido até então (LEONTIEV, 1978, p 268). 

Tais sistemas formam os indivíduos das novas gerações, de modo que adquiram            

conhecimentos previamente produzidos pela humanidade, e que possam reproduzi-los, bem          

como padrões culturais previamente estabelecidos. Contudo, é necessário problematizar quais          

são estes padrões reproduzidos, uma vez que influenciam na formação de uma nova geração.              

Deste modo, é necessário reavaliarmos constantemente o sistema de ensino e a pertinência de              

certas práticas educacionais, tanto do ponto de vista do aluno como do professor.  

Quanto ao professor, é ainda mais complexo repensarmos sua posição frente ao            

sistema, pois é ele quem se mantém responsável pela educação de várias gerações de novos               

cidadãos, independente de julgamentos e expectativas, positivos ou negativos. Entretanto, tal           

figura, com tamanha responsabilidade, foi guiada por quem? E quem guiou aqueles antes             

deles? 

Olhar a trajetória escolar na vida de um indivíduo permite analisar seus atos,             

entendendo suas origens e seus reflexos em sua prática docente, afinal, todo professor já foi               

aluno também. Imagine então, quando olhamos para nós mesmos, permitindo captar nuances            

ainda mais delicadas do fenômeno social e educacional. 

Para estudos autobiográficos há vários métodos, destacando-se o memorial         

pedagógico, gênero discursivo caracterizado pela narrativa de experiências pessoais         

vinculadas a momentos de aprendizagem ou ensino (SARTORI, 2008, 294). Contudo,           

pensando-se no recorte feito na presente pesquisa, observa-se que durante toda a graduação             
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em Artes Visuais, a subjetividade e a expressão individual são constantemente instigadas em             

diferentes linguagens. É necessário dar abertura para que tais aspectos sejam igualmente            

explorados nos registros de lembranças da formação formal e atuação na área de educação,              

uma vez que são essenciais durante o exercício da profissão de docente em Artes. 

Um suporte muito utilizado em práticas artísticas e poéticas é o livro de artista, cujo               

formato também não apresenta métrica bem definida. Trata-se de um suporte artístico sem             

definição de tamanho, proporções, técnicas artísticas ou tecnologias (ALMEIDA, 143),          

podendo nem sequer ter um formato de livro, ironicamente. Contudo, ainda que aberto,             

permite a plena expressão artística de quem o produz . 

O estudo de um suporte pertinente a todas as demandas da formação do docente em               

Artes Visuais capaz de comportar todas as reflexões da história de vida do autor, bem como a                 

lado mais sensível da sua produção é o objetivo do presente trabalho. 

Iniciaremos o relato da pesquisa definindo conceitos e características particulares de           

duas linguagens, primeiramente do memorial pedagógico e em seguida do livro de artista ,              

de modo a possibilitar a aproximação entre os dois suportes e futuras definições quanto ao               

produto desenvolvido ao longo da etapa de produção e enquanto fusão entre linguagens. 
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2. A respeito de ser um professor de artes  

A profissão do docente, especialmente em artes, nem sempre foi estruturada da            

maneira que a conhecemos hoje. A história do ensino da arte no Brasil tem início por meio                 

dos jesuítas. Além de toda carga de ensino religioso, o foco primário dos jesuítas estava nas                

artes literárias e, quando olhavam as demais áreas, restringiam-se à música, especificamente            

ao canto.  

O primeiro registro de institucionalização do ensino da arte, com foco para as artes              

visuais, ocorre com a vinda de um grupo de renomados artistas e acadêmicos franceses em               

1816, conhecida como a Missão Artística Francesa. Sob decreto de D. João VI, vieram              

registrar o cotidiano da corte e os costumes locais da época, bem como responsabilizar-se              

pelo o ensino de artes e ofícios no país. O primeiro sendo mais voltado às elites, com mais                  

disciplinas teóricas, e o segundo voltado ao ensino popular, sob aplicações mais práticas e              

mecânicas. (BARBOSA; COUTINHO, 2011, p 6/7) 

Em decorrência de tais demandas, em 1826 é fundada a Escola Imperial de             

Belas-Artes no Rio de Janeiro, cujas diretrizes educacionais se inspiravam avidamente nos            

moldes das instituições de ensino europeias. Segundo Barbosa e Coutinho (2011, p 8), o              

ensino de arte nesta época também contemplava a educação de meninos, de modo a              

reproduzir modelos aristocráticos europeus, aos quais a elite brasileira era mais ligada que             

aos costumes burgueses, como ocorreu em outros países americanos. 

Ainda que houvesse tentativas de alguns diretores de conciliar o ensino de artes e de               

ofícios num mesmo local, as classes populares tiveram pouca adesão como alunos, e deste              

modo, o ensino das artes ficou restrito a um grupo seleto, formado por professores de               

formação no exterior e alunos de famílias abastadas da elite brasileira. 

No fim do século XIX, a escola volta-se para a indústria e consequentemente, para o               

ensino técnico industrial. Nas artes, inicia-se a campanha para ensino de desenho nas escolas,              

sendo marcado pela repetição de modelos e pelo desenho geométrico. Nesta época, os             

professores ainda eram os de “notório saber” na área, sendo poucos os com estudo formal. 

Já no Século XX, o movimento escolanovista toma força no cenário nacional.            

Baseado nas ideias de autores como John Dewey e Lowenfeld, influenciaram as aulas de artes               
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para a livre expressão, bem como a observação naturalista, sem moldes como era feito              

anteriormente. 

No Brasil, a formação de professores de artes de maneira sistematizada ocorreu            

apenas a partir da segunda metade do Século XX conforme  afirmam Silva e Araújo:  

 

Na realidade, essa prática foi instituída na década de 1950, pelas           

diferentes instituições que faziam parte do Movimento Escolinhas de         

Arte (MEA), através da realização de cursos de formação inicial e           

continuada, especialmente, para os professores que atuavam no 1°         

Grau. (SILVA; ARAÚJO;  2008, p. 2) 

 

É também na segunda metade do século XX nos anos setenta, segundo Bacarin             

(2005), que as artes são institucionalizadas como Educação Artística, mas apenas como            

“atividade educativa” para escolas de primeiro grau, contemplando as áreas de Artes            

Plásticas, Cênicas e Música. Contudo, muitos desses professores não tinham habilitação em            

todas estas áreas, de modo que é nesse ponto que nasce a figura do professor polivalente em                 

artes. (BACARIN, 2005, p. 148) 

Artes só se torna disciplina obrigatória por deliberação da Lei n. 9.394/96 em 1996,              

ainda que dentro de uma contínua polivalência. Entretanto, há maiores movimentações no fim             

dos anos noventa para a criação de diretrizes para o ensino brasileiro, gerando o              

desenvolvimento de parâmetros curriculares nacionais (PCN’s) para cada disciplina, inclusive          

para a área de artes. 

Atualmente, apesar dos vários avanços, ainda temos uma lacuna quanto à formação            

dos professores em Artes nas escolas públicas. Segundo o INEP – Instituto Nacional de              

Estudos e pesquisas educacionais Anísio Teixeira (2016, p. 26/27/28), em 2016 apenas 57,2%             

dos professores de artes no nível fundamental primeiros anos (1º a 5º ano) têm formação               

específica na área. No fundamental últimos anos (6º a 9º ano) e médio o número é ainda                 

menor. Os últimos anos do ensino fundamental apresentam apenas 32%, sendo a disciplina             

pior colocada no quesito de profissionais capacitados, no ensino médio o número cresce             

timidamente para 39,8%. 
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Imagem 1: Gráficos do INEP quanto a formação dos professores. 

 
Fonte: Notas estatísticas – Censo Escolar 2016, p 26 

 

Legenda - Grupo 1: Professores com formação em licenciatura (ou Bacharel com complementação em              

licenciatura) na área que lecionam. Grupo 2: Bacharel na área que lecionam mas sem complementação               

em licenciatura. Grupo 3: Profissionais com diploma em Licenciatura mas não na área que lecionam.               

Grupo 4: Profissionais com ensino superior mas que não se enquadram nas categorias de Licenciatura               

ou Bacharelado nas áreas lecionadas. Grupo 5:  Profissionais sem formação superior. 

 

Imagem 2: Gráfico do INEP quanto à formação de professores seguindo a mesma legenda da imagem 1 

 

Fonte: Notas estatísticas – Censo Escolar 2016, p 27. 
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Imagem 3: Gráfico do INEP quanto à formação de professores seguindo a mesma legenda da imagem 1  

 

Fonte: Notas estatísticas – Censo Escolar 2016, p 28. 

 

Diante destes dados, é possível questionar como é possível ter um ensino de qualidade              

ao qual o professor não tem o domínio pleno do assunto, muitas vezes se tratando de um                 

profissional polivalente; ou ainda o quanto este indivíduo seria capacitado para lecionar,            

tendo conhecimentos em metodologias de aprendizagem ou ainda fundamentos da educação. 

O fato de saber qual a função social do professor e ter um conhecimento mínimo do                

assunto da disciplina não faz com que qualquer indivíduo seja considerado professor. Neste             

caso, quais atributos fazem com que um indivíduo seja caracterizado como professor e quais              

questões devem ser desenvolvidas em sua formação para o pleno exercício da função? 

António Nóvoa (2017) traz muitas reflexões quanto à formação do profissional da            

educação, levando em conta cinco posições as quais o professor tem perante a sociedade,              

baseando-se na própria ideia dos vários significados da palavra posição, e que devem ser              

trabalhados durante a formação superior do futuro educador. 
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Imagem 4: Diagrama de Nóvoa. 

 
Fonte: Nóvoa, 2017, p 16. 

 

A formação envolve, além dos conhecimentos específicos da área, outros aspectos           

individuais e sociais para criar o profissional educador.  

Para isso, o primeiro passo envolve sensibilizar o indivíduo para a atuação numa             

profissão do humano, ou seja, que trabalhará diretamente com pessoas, considerando que as             

mesmas não terão ações iguais ou padronizadas em todos os casos e que não há verdades                

absolutas ou fórmulas prontas. (NÓVOA, 2017, p. 1121) Deste modo, é necessário            

desmistificar a lenda de algo como “vocação” ou “talento”, que ensinar não se trata de ter um                 

conhecimento inato, um “dom”, mas de uma abertura para aprenderem a ser professores. O              

autor ainda defende que, desde o início da graduação, seja trabalhado o autoconhecimento do              

indivíduo, desconstruindo estigmas vinculados à profissão e construindo em si a imagem de             

professor, trabalhando desta forma a posição de “Disposição pessoal” do indivíduo. 

O segundo passo seria trabalhar a “Interposição profissional”, que envolve a posição            

do indivíduo perante a sociedade, ou seja, o professor frente à comunidade local e ao outros                

profissionais da área. O estudante deve estar inserido no meio profissional ao qual pertencerá              

assim que formado, sendo capacitado a trocar experiências com veteranos de profissão.  

O terceiro ponto - “Composição pedagógica” - propõem-se a discutir qual a posição             

do professor frente a sala de aula . Tendo em vista que a docência é uma profissão de                  

incertezas, neste ponto o estudante deve questionar-se: “Que tipo de professor quero ser?”             

Não apenas na questão de postura em sala de aula, como por exemplo ser mais brincalhão ou                 

mais sério, mas no quesito pedagógico também, questionando-se a quais metodologias e            

práticas pedagógicas tem mais afinidade. Tais perguntas evocam um processo introspectivo           

de criação de identidade.  

O quarto ponto abrange a profissão docente como, além de humana, dinâmica, de tal              

modo que Nóvoa defende que deve manter-se constantemente atualizado, desenvolvendo          

pesquisas vinculadas às práticas em sala de aula, uma contínua “Recomposição           
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investigativa”. O educador tem por responsabilidade atualizar-se a respeito do que ocorre em             

sua volta, mas principalmente, manter-se ativamente atento a suas próprias práticas.  

Por fim, o quinto ponto referente a posição do professor perante a sociedade, a              

“Exposição pública”. O professor é apenas um dos componentes do sistema educacional,            

entretanto, se outros componentes dessa estrutura também não estiverem alinhados, todo o            

sistema será comprometido. A escola e o professor devem estar entrelaçados com famílias,             

comunidades locais, representantes políticos, dentre tantas outras figuras de importância no           

processo de práticas educacionais, direta ou indiretamente.  

Nóvoa, em seu trabalho, evoca um processo sistemático de autoavaliação do ser e do              

educador. Para o registro de tal processo de autoconhecimento no que tange a prática docente               

o suporte indicado seria o memorial pedagógico. 

2.1. Memorial pedagógico: conceito 

 
Um memorial é o registro escrito do processo de autorreflexão do indivíduo em sua              

atuação (ou futura atuação) profissional, registrando sua trajetória profissional, acadêmica e           

intelectual (JORGE, 2014. p 2). No caso do memorial pedagógico, o recorte é direcionado              

para a profissão docente, cujo documento pode ser requisitado em processos de ingresso ou              

promoções na carreira acadêmica, como concursos para livre-docência. 

É possível encontrar sugestões de modelos, embora existam parâmetros determinados          

pela instituição ou departamento que irá receber o trabalho. Foram escolhidos para ilustrar             

essas diferenças três exemplos, todos instituições públicas do estado de São Paulo, sendo da              

UNESP e USP, para, primeiramente, ilustrar as diferenças entre modelos de cada            

departamento de uma mesma instituição e posteriormente as diferenças entre instituições           

públicas de um mesmo estado. 

Os dois primeiros exemplos tem origem diferentes campi da Universidade Estadual           

Paulista - UNESP, sendo guias de parâmetros para escrita de um memorial de formação              

dentro de cada departamento da instituição. Já o terceiro é um memorial de um concurso para                

o departamento de Artes Plásticas da Escola de Comunicações e Artes da USP. 

O primeiro exemplo é do Campus da UNESP de Botucatu, de autoria de Volpato e de                

Cruz (2012), sendo um vinculado a pós-graduação em fisiologia e a outra a biblioteca,              

respectivamente. Apresenta um formato bastante acadêmico, ainda que ressalte que o texto            
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não tem um modelo definido, e que portanto, o candidato deve apropriar-se dessa liberdade              

para elaborar uma narrativa crítica das atividades mencionadas em seu texto, do contrário, seu              

texto perderia sua potência e se limitaria a um “currículo expandido” (VOLPATO; CRUZ,             

2012, p. 2). Em seu conteúdo devem constar elementos pré-textuais (capa, folha de rosto,              

sumário) e corpo do memorial. No texto devem constar atividades como formação, cursos de              

aperfeiçoamento e atualização; atividades docentes, podendo pontuar aulas ministradas,         

orientações de dissertação, monografia e iniciação científica; atividades administrativas,         

como comissões, conselhos, júris, coordenação e direção, independente da natureza; Títulos,           

homenagens e prêmios; produções, contemplando os mais variados tipos de publicação           

científica, produções artísticas e literárias. O texto deve ser feito em estilo de narrativa,              

enunciando a atividade, evidenciando o ano de realização e comentando sempre a relevância             

da atividade na carreira profissional do autor. (VOLPATO; CRUZ, 2012, p. 2/3)  

O segundo modelo para memorial é do Campus da Unesp de Araraquara, respectivo a              

Faculdade de Odontologia. De autoria de Ana Cristina Jorge, bibliotecária no campus, este             

formato em geral apresenta-se de maneira muito mais objetiva que o anterior, preocupando-se             

muito mais em apresentar a formatação que o texto deve ter do que o lado reflexivo do texto.                  

Possui os mesmos elementos que o modelo anterior com algumas secções adicionais em             

elementos pré-textuais, como dedicatória (opcional), agradecimento (opcional) e epígrafe         

(opcional), além de das obrigatórias: capa, folha de rosto e sumário. Os elementos textuais              

sendo Identificação formação, atividades docentes, atividades administrativas, títulos,        

prêmios e homenagens, produção científica; e pós textuais, tais como referências (se houver),             

apêndice (opcional) e anexo (opcional) (JORGE, 2014, p. 2). 

Como podemos observar, ambos exemplos apresentados se baseiam na ABNT, mais           

especificamente as diretrizes da ABNT 6027 e sa ABNT 1472. Ainda que muito parecidas              

em seus itens obrigatórios, ressalta-se pequenas diferenças, como a sugestão dos itens            

opcionais (dedicatória, agradecimento, epígrafe, referências, apêndice e anexo) e ênfase no           

teor reflexivo ou técnico do texto, bem como as semelhanças, na confirmação dos os itens               

mínimos descritos para um memorial. 

Contrário aos dois casos citados, também há ainda exemplos de memoriais que não             

seguem fielmente as normas da ABNT, como é o caso do memorial da artista plástica Norma                

Tenenholz Grinberg, apresentado para concurso público de Professor Doutor junto ao           

Departamento de Artes Plásticas da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São              
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Paulo - USP, cujo projeto estético e diagramação foram feitos por uma empresa de design               

chamada Acqua Estúdio Gráfico. 

Em seu corpo, apresenta textos recuados para a direita, legendas e notas marginais de              

imagens em cinza claro, num tom diferente do texto principal. Suas imagens são diagramadas              

de diferentes formas durante todo o memorial, como pode ser visto a seguir: 

 

Imagem 5: página do Memorial de Norma Grinberg (GRINBERG, 2007, p 8) 

 
Fonte: <http://normagrinberg.com.br/site/wp-content/uploads/memorial-norma-grinberg.pdf> 
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Imagem 6: páginas do Memorial de Norma Grinberg (GRINBERG, 2007, p 20) 

 
Fonte: <http://normagrinberg.com.br/site/wp-content/uploads/memorial-norma-grinberg.pdf> 

 

Diante a mesma maneira, nota-se o fato de não existir um formato definido para o               

memorial, bem como uma só metodologia fixa para escrevê-lo. Josso, em seus vinte anos de               

prática, estabelece um formato próprio (JOSSO, 2006, p 375), o qual consiste em um              

equilíbrio entre o trabalho individual do autor em seu próprio memorial e o coletivo, em               

momentos de debate conjunto. Sua abordagem foi desenvolvida com um grupo de alunos de              

sua disciplina, os quais, com auxílio de uma figura mediadora, no caso ela como professora,               

passaram por momentos em que todos os participantes se dispuseram a discutir sobre suas              

experiências, trabalhando a escuta e o diálogo, dando oportunidade para relacionar           

experiências pessoais e confrontar diferentes percepções do objeto de estudo. Somente após            

essa dinâmica passaram para a etapa da produção do memorial, enquanto momento de             

reflexão particular, consistindo na escrita individual a partir da vida de cada aluno.  
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Para Passeggi há para tais trabalhos em grupo duas principais vertentes: o grupo focal              

e o grupo de discussão. Entretanto, para seus trabalhos a autora utiliza grupos reflexivos, os               

quais define dentro de três principais características, listadas a seguir: 

A primeira característica é que este recurso não é um método de pesquisa, mas de               

formação. Não se trata de documentar o que é falado exatamente, mas de assuntos abordados               

e de reflexões resultantes do diálogo. A segunda característica prioriza que os integrantes do              

grupo (sejam professores, alunos ou mediador) se entendam como grupo horizontal, de modo             

que todos discutam e debatam assuntos, mas sem uma expectativa de resposta única e “certa”.               

A terceira característica pontua que o mediador tenha por responsabilidade zelar por            

princípios éticos e deontológicos dentro do grupo e suas discussões. (PASSEGGI, 2011, p.             

150). Seu trabalho apresenta três unidades de trabalho para sua execução sendo elas: 

 

A primeira – unidade de implicação – toma como base a questão: Que             

experiências marcaram a minha vida intelectual e profissional? (...)         

Na segunda unidade, reflete-se sobre as experiências evocadas (ou         

escritas) anteriormente, de forma aleatória. A pergunta indutora é a          

seguinte: “O que essas experiências fizeram comigo?”. (...) A terceira          

unidade parte da pergunta: “O que faço agora com o que isso me             

fez?” (PASSEGGI, 2011, p. 151/152) 

 

Enfatiza-se a etapa de escrita pois escrever requer maior atenção do que simplesmente             

a fala, organizar de maneira coerente os fatos que são realmente escolhidos para ser              

registrados 

Outra questão muito importante a respeito da estrutura do memorial é enfatizar a             

diferença entre relato de vida e história de vida, assim como feito por Cantalice: “(...) O que                 

diferencia a história de vida dos relatos é o enredo, a trama que o narrador constrói para dar                  

sentido a sua existência." (CANTALICE, 2016 p 8). Josso também enfatiza essa diferença,             

destacando que os relatos autobiográficos, ainda que “histórias de vida”, são escolhidos            

segundo um recorte em vista de um trabalho, de modo a limitar e dar foco à temática                 

específica do projeto. As histórias de vida “(...) abarcam a totalidade da vida em todos os                

seus registros, nas dimensões passadas, presentes e futuras, e, portanto, em sua dinâmica             

global.“ (JOSSO, 1999, p 19). 
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Tendo em vista a característica da dinâmica da narrativa mudar em relação a             

dimensões temporais, deve-se ressaltar que o memorial pode ter o mesmo dinamismo em sua              

narrativa também. É muito comum termos a presença da primeira pessoa do singular nas              

narrativas, uma vez que se trata de algo particular, contudo, podem coexistir outras vozes,              

decorrentes da reflexão ou até conflito das experiências registradas. 

Sartori (2008, p. 281/282), ao analisar dez exemplos de memoriais de alunos da             

graduação em Pedagogia na Universidade Estadual de Campinas, constata o conflito entre o             

uso da primeira pessoa do singular e da primeira pessoa do plural, caracterizando a mudança               

de voz para alguns momentos de experiências mais individuais e outros em que se colocam               

mais como classe profissional. Tal dado não é posto como uma regra, sendo possível que               

outras vozes sejam postas em ação, como por exemplo numa situação de conflito moral, ou               

mesmo pedagógico numa dada prática. 

Parte do crescimento proporcionado pela escrita do memorial vem exatamente desse           

conflito entre interlocutores, sendo eles decorrentes dos laços que criamos durante a vida,             

laços de parentesco, geracionais (amizades de escola ou familiares da mesma geração),            

transgeracionais (relações como pessoas de até duas gerações de diferença) e profissionais e             

ainda aquelas firmadas antes mesmo do nosso nascimento, pelos contratos sociais postos pela             

sociedade e sua cultura. 

A estrutura da apresentação depende da criatividade de seu autor, sendo ela também             

um reflexo de sua formação. Portanto, o autor do Memorial deve sentir-se livre para inovar e                

mostrar, por meio dessa liberdade, sua abordagem, seus valores e bases teóricas na escalada              

da própria formação; ou seja, imaginar-se escrevendo um capítulo da própria vida.  

Sendo assim, questiona-se qual seria o melhor formato para fazer um memorial            

pedagógico em Artes Visuais ou áreas afins, capaz de demonstrar todos os objetivos do              

memorial numa maneira sensível, comportando todas as reflexões em arte que somos            

instigados a fazer durante toda nossa formação. Para tal, esta pesquisa propõe como uma              

solução para tais questões, o livro de artista.  
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3. Livro de artista 

 
O surgimento do livro de artista pode ser visto como uma pauta polêmica mesmo              

entre estudiosos. Para autoras como Johanna Drucker e Anne Moeglin-Delcroix, se dá nos             

anos 60, como experimentações da arte conceitual, publicações independentes, de livros           

simples, produzidos em larga escala. Ainda sim, existem autoras como Riva Castleman, que             

defendem que houveram alguns exemplos pontuais de livros de artistas antes deste período,             

no final do século 19 (SILVEIRA, 2008).  
O livro de artista se configura como obra de arte em si a partir do momento em que é                   

exposto ao público, reafirmando-se como categoria artística assim como a pintura, escultura e             

todas as demais outras formas de arte. É fato que o livro de artista resulta da relação entre o                   

livro e as artes, sem perder a essência de nenhum dos dois, podendo ser definido, segundo                

Carrion, como uma seqüência de espaço-tempo, composta por sequência paralela de signos,            

sejam linguísticos ou não (2011, p 15).  

Nas artes visuais, o livro de artista pode ser designado com o termo “intermídia” de               

Dick Higgins, por se tratar da fusão de duas linguagens que resulta num novo gênero               

(CADÔR, 2016, p 67), a exemplo do que acontece com a performance, a vídeoarte e a                

instalação.  

Assim como o memorial pedagógico, o livro de artista não tem um formato definido,              

podendo integrar as mais variadas técnicas artísticas, não apenas limitando-se ao           

bidimensional. Ele pode incorporar linguagens tridimensionais, bem como antigas e novas           

tecnologias, de tal modo que podemos ter tanto livros físicos quanto digitais, de acordo com a                

poética do autor. 

A temática dessa categoria artística também não tem restrições, podendo explorar em            

sua produção as possibilidades de uma técnica ou um suporte, um recorte temático específico              

ou a história do próprio autor e sua poética, como qualquer obra de arte. Tendo dito isso, é                  

também verdadeira a afirmação de que “de modo geral, estão mais para autorreflexivos do              

que autorreferentes” (CADÔR, 2016, p. 334) no sentido de reexaminar o formato dos livros,              

implícita ou explicitamente, do que simplesmente focar-se em formalismos técnicos, o           

mesmo valendo para questões temáticas e poéticas. 
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O livro de artista também não pode ser confundido com um portfólio, que é o               

conjunto de registros de obras para apresentação, ou com o caderno de artista, que “(...) não                

se configura como obra em si, senão como parte potencial dela, isto é, parte do processo                

criador e não o produto dele." (SUZUKI, 2014, p 22). Há também a “confusão com os livros                 

sobre arte (reprodução de obras) e os livros ilustrados (em que as imagens estão subordinadas               

ao texto e por isso são obras que pertencem ao campo da literatura” (CADOR, 2016, p. 60) 

O especialista em livros de artista Clive Phillpot produziu em 1982 seu primeiro             

infográfico quanto às margens entre a definição do livro de artista e demais linguagens              

envolvendo o livro, de modo a não ser restritivo. Há muitos equívocos quanto aos livros de                

artista devido a conceitos e linguagens muito próximos, que com as traduções de um idioma               

para outro, acabaram por confundir ainda mais os limites entre linguagens. Já em 1993, o               

autor publica um novo diagrama para o periódico internacional Art Libraries Journal, o qual              

é apresentado abaixo. 

 

Imagem 7: Diagrama de Clive Phillpot sobre livro de artista (1993) 

 

Fonte: < http://artzines.de/?p=3684 > 

 

Como podemos observar na imagem, temos esse grande limão que é o livro de artista,               

a maçã representando a arte e a pêra representando os livros. Resultando das intersecções              

entre essas frutas temos os livro-objeto (book objects), livro-obra (bookwork ou book art) e              
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os livros ilustrados (literary books). Contudo, evidencia-se a característica da arte, sendo área             

complexa do conhecimento, produz obras que ultrapassam uma única categoria, de modo que             

a divisão apresentada neste trabalho é um guia para melhor entendimento de cada categoria              

mas não uma divisão excludente entre si. 

O livro ilustrado seria o mais simples de explicar. Seria aquele livro ao qual as               

imagens são subordinadas ao texto. Nesta categoria encontramos livros de literatura           

ilustrados, livros didáticos, livros sobre arte (no caso, reproduzindo obras em suas páginas),             

dentre outros. Seriam alguns exemplos o livro “Alice no país das maravilhas” (1865), de              

Lewis Carroll, ilustrado pelo artista Sir John Tenniel, e “Uma nova história da Arte" de Julian                

Bell (2008). 

 

Imagem 8 e imagem 9: Capa e página do livro “Alice no país da maravilhas” (1885) reproduzido pela 

editora Zahar.  

 

Fonte: <acrobatadasletras.com.br/2014/04/resenha-aventuras-de-alice-no-pais-das.html> 
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Imagem 10: Capa do livro “Uma nova história da Arte” de Julian Bell.

 

Fonte:<livrariacultura.com.br/p/livros/artes-e-fotografia/historia-da-arte-e-fotografia/uma-nova-historia-da-arte> 

 

Em seguida temos o livro-obra, obras que se inserem dentro da estrutura do livro, de               

modo que ele é o suporte para produção da obra. Um exemplo para tal categoria seria o livro                  

alterado “(...) que utiliza a estrutura de um livro existente - texto e imagem, paginação,               

sequência - para fazer intervenções gráficas na página e assim alterar o sentido do livro”               

(CADÔR, 2016, p. 396), sendo alguns artistas deste tipo de arte Emma Taylor e Brian               

Dettmer. 

Imagem 11: Emma Taylor; A Dragon Rages, s/d.  

 

Fonte:<http://blog.paperblanks.com/2013/07/book-art-from-within-a-book-by-emma-taylor/> 
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Imagem 12: Brian Dettmer; Womb, 2015, hard cover book, acrylic varnish, 8-1/2 x 5 x 4 "  

 

Fonte: <https://briandettmer.com/art/>  

 

Por fim temos o livro-objeto, que é um desdobramento plástico da arte do livro, de               

modo que está mais próximo de uma escultura do que de um livro comum, uma vez que não                  

poderia ser manuseado como um. Segundo Paulo Silveira (In: DERDYK, 2013, p 20) seria              

“(...) travestir de um livro em uma unidade com valores escultóricos.” Por sua conexão com               

as artes tridimensionais, geralmente livros de artista virtuais não são considerados           

livros-objeto, ainda que tenham um suporte físico. O autor ainda acrescenta que muitas             

dessas obras são exemplares únicos, e por isso são exibidas ao público dentro de vitrines, mas                

ressalta que existem exceções a essa regra (DERDYK, 2013,p 27 )  

Alguns exemplos de livros-objeto seriam “História político-administrativa do Brasil” de          

Paulo Bruscky e Daniel Santiago (1990) e “Poemobiles” de Augusto de Campos e Julio              

Plaza (1974). 
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Imagem 13: “História político-administrativa do Brasil” de Paulo Bruscky e Daniel Santiago (1990) 

 

Fonte:<http://www.imagens.usp.br/?s=Marcos+Santos&x=0&y=0&paged=376> 

 

Imagem 14:  “Objetos” de  Augusto de Campos e Julio Plaza (1969) 

 

Fonte:<http://www.fibragaleria.com/peca.asp?ID=2500473&ctd=25&tot=&tipo=&artista=&fbclid=IwAR0P4d5

EfbtmEDu8atAhFdlIv6EpRgaVD4GcgjjNT3NY8QSwxHXhmCkrXa4> 

 

Se no mundo, o livro de artista é ainda um assunto de enorme potencial ainda pouco                

explorado, no Brasil é quase intocado, tanto no que diz respeito ao mapeamento de artistas e                

obras quanto como análise desde sua estrutura e conceito. (SILVEIRA, 2008, P. 55) 

Dentro de sua pluralidade, permite diversas possibilidades de produção artística, tanto           

em técnica, forma, quanto tema, sendo este um perfeito suporte para o presente trabalho em               

diálogo com o memorial pedagógico. 
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4. Criação - o livro de artista como memorial 
Durante toda a presente pesquisa, destaca-se que o processo de elaboração do             

memorial pedagógico se divide em momentos coletivos, de debate e discussão com os pares              

de um grupo no qual todos passam pelo processo de produção de um memorial; e momentos                

individuais, voltados a reflexão e escrita do memorial; contudo, por se tratar de um trabalho               

de conclusão de curso, realizado individualmente, não há a presença deste momento físico de              

discussão em grupo nos moldes apresentados pelas autoras Josso (2006) e Passegui (2011). 

Entretanto, ainda que este momento não seja desenvolvido junto a um grupo fixo,             

nem mesmo vinculado a alguma disciplina acadêmica, ressalta-se que as orientações,           

conversas com outros colegas finalizando a graduação, até mesmo as leituras de textos para              

outras disciplinas e para a escrita deste trabalho funcionam como catalisadores para sua             

produção. Pode-se pensar neste processo como similar ao de escrita de uma enciclopédia,             

assim como é posto por Cadôr: 

(...) parte de um projeto que considera a citação não um simples            

procedimento acadêmico para justificar as afirmações do autor, mas         

uma forma de construção ou produção textual que permite pensar a           

enciclopédia como uma obra coletiva e de um único autor ao mesmo            

tempo. (CADÔR, 2016, p. 58)  

 

A reflexão das memórias que moveram a escrita do meu memorial foram feitas de              

acordo com os três passos da autora Passegui (2011, p. 151/152), já apresentadas             

anteriormente. Seria a primeira referente a questionar quais experiências foram marcantes           

para meu desenvolvimento intelectual e profissional; a segunda é questionar o impacto,            

positivo ou negativo, que essas experiências tiveram em mim; e a terceira, após tais reflexões,               

busca uma conclusão da resultante destes processos, de modo a perceber o que restou destas               

transformações internas e externas, e o que fazer com esta informação, de modo a aceitar a                

resultante ou propor sua reconstrução interna para melhorar. A partir das reflexões em             

decorrência desses passos, inicia-se a formulação das ideias para produção e encadernação do             

livro, sendo assim, o produto desta pesquisa deve responder não só em seu conteúdo, mas no                

formato às reflexões feitas quanto ao aspecto de memorial pedagógico do trabalho, sem             

perder sua potência artística.  
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Para o presente trabalho, o livro foi feito em uma tiragem de três (3) exemplares,               

sendo um designado um para cada membro da banca, ressaltando que isso não diminui a               

potência artística de um livro de artista, uma vez que essa categoria artística não se limita                

necessariamente a peças únicas. Devido ao fato do meu livro ser realizado com técnicas              

bidimensionais, senti que uma peça única de um livro nesses moldes que planejei se              

assemelha demais a ideia de uma edição de luxo, um livro único e exclusivo. Portanto, uma                

tiragem de impressão pequena ainda poderia manter o equilíbrio entre essa aura da obra de               

arte e não ser algo propriamente inacessível, pois se provaria capaz de existir em uma tiragem                

comercial, como feito com outros livros de artista de tiragens pequenas.  

A encadernação inspira-se na obra “Bartleby, o escrivão” de Herman Melville, publicada            

pela Editora Cosac Naify em 2014, e atualmente pela Editora Ubu, cuja encadernação             

promove uma interação entre o leitor e o livro.  

A história gira em torno do sócio de um escritório de advocacia e do escrivão               

Bartleby, o primeiro intrigado com a postura do segundo, que se recusa a fazer toda e                

qualquer tarefa ao qual recebe, sempre dizendo que “acho melhor não”.  

O livro se apresenta como um pequeno volume de encadernação com grampos,            

contudo, quando você compra o livro percebe que ele está costurado do lado em que deveria                

abrir, de modo que o primeiro “obstáculo” para a leitura seria descosturar o livro. Ao abrí-lo,                

outra surpresa, todas as páginas apresentam uma estampa de tijolos cinzas, de modo que o               

leitor deve cortar-lhe as páginas para que possa ler o livro.  

 

Imagem 15:  Livro “Bartleby, o escrivão” aberto porém com o vinco contra a lombar do livro. 
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Imagem 16 e imagem 17: Ilustração de processo para rasgar páginas do livro. 

 

 

Fonte:<https://www.ubueditora.com.br/bartleby.html> 

 

Alguns podem acreditar ser um processo demasiado conturbado para a leitura do            

livro, contudo, a encadernação é reflexo da história daquele livro - os tijolos de Wall Street e                 

o constante protesto de Bartleby em lhe dizer de maneiras diretas e indiretas de que “acho                

melhor não”. 

Conheci esta obra em 2017, no encontro Nacional dos Estudantes de Design - N              

CWB, que naquele ano ocorreu em Curitiba. Durante o evento fui à palestra realizada por               

uma das ex-diretoras da Cosac Naif, atualmente da Editora Ubu.  

Apesar do processo de encadernação ser mais desafiador visto minha pouca           

experiência com as técnicas de encadernação e baixo orçamento, durante a elaboração do             
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livro de artista aqui apresentado, sempre me lembrava deste livro com muito apreço, por ter               

sido uma experiência estética tão impactante de um livro que nunca realmente li. Tal              

encadernação possibilita tanto leituras como a aplicada ao livro original, portanto, decidi            

adotá-la em meu livro de artista. 

Meu livro se divide em imagens externas, vistas assim que é aberto, e imagens              

internas, a serem vistas após os vincos entre as páginas ser cortado.  

A escuta sensível (ou neste caso leitura sensível), só acontece quando o ouvinte está              

realmente disposto a ouvir e entender o outro, deste modo, as representações gráficas feitas              

nas páginas externas são as ideias mais próximas ao exterior das atividades ao qual realizei, a                

atividade vista por alguém “de fora”. Já as internas são seleções de reflexões aquelas feitas               

entre cada momento marcante de formação, de modo que apenas aqueles que de fato querem               

escutar o que a obra tem a dizer tem acesso. 

É verdade que temos diferentes imagens de quem somos e de como os demais nos               

veem, semelhantemente as já mencionadas cinco posições do professor postas por Nóvoa            

(2017), deste modo, com este tipo de encadernação, o objetivo foi explorar essa imagem              

interna e externa da minha essência quanto artista e educadora. 

Ficou definido que o livro teria um formato de página A5 (14,8 cm x 21 cm), sendo                 

aberto do tamanho de uma A4, uma vez que tenho mais contato com esses pequenos               

formatos, acredito que seria o momento propício para investir nesse aspecto da minha             

poética. Outro ponto que acabou sendo alterado foi o tipo de encadernação do livro, a               

intenção era que fosse costura em capa dura, contudo, pelo pequeno tamanho das páginas,              

seria além de muito caro em comparação a outros métodos de encadernação, seria também              

“muita capa para pouco livro” uma vez que seriam impressas nove folhas A4 no total para o                 

livro, deste modo, metade da altura do livro seria basicamente capa e contra-capa. Para tal,               

ficou decidido que a impressão seria feita em papel Offset, 180g para a capa e Offset 90g                 

para o corpo do livro, sendo a encadernação por meio de aros metálicos.  

4.1. Registro de processo 

O primeiro passo para iniciar a produção deste livro foi comprar um caderno de              

rascunho em que eu pudesse dedicar integralmente a pensar na minha produção. Nele, anoto              

reflexões feitas durante o processo e os esboços dos desenhos que viriam a ser o livro.                

30 



Durante toda a fase de produção do livro, levei este caderno comigo a todos os lugares,                

mesmo quando não estaria fazendo nada relacionado ao projeto, pois ideias aparecem e             

fogem muito facilmente, seria uma forma de manter registro de tudo o mais fielmente              

possível. 

É verdade que este caderno terminou bastante sofrido de tanto viajar constantemente            

comigo, tendo páginas rasgadas para que os desenhos fossem passados a limpo, ainda sim,              

acredito que tenha sido melhor assim, se ele tivesse ficado em perfeito estado, seria sinal que                

eu não teria utilizado de todo seu potencial propriamente. 

 

Imagem 18: Anotações no caderno de esboços para produção do livro de artista. 

 

Fonte: Foto da autora, 2019. 

 

Dentre minhas anotações sobre reflexões quanto à profissão docente e reflexões           

poéticas, faço neste caderno a divisão inicial dos capítulos do meu livro, pontuando os              

momentos mais marcantes da minha formação de acordo com o grau de estudo. 

A partir desta lista, passei a escrever, sem muita censura sobre cada um desses              

eventos: lembranças, brigas, sucessos, dúvidas e questionamentos, ideias que não          

necessariamente iriam para um memorial pedagógico, mas que de alguma forma me            

ajudassem a organizar as informações a minha frente, como uma conversa franca comigo             

mesma a respeito de minhas experiências quanto à concepção da aprendizagem e ensino de              

artes. Esse momento foi como um equivalente para a fase das conversas em grupos reflexivos               

de Passegui (2011). 
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Conforme analisava essa conversa comigo mesma, pude perceber quais pontos          

daqueles momentos tinham sido mais ou menos marcantes, refinando o que seria            

representado sobre cada um. Nessa etapa as representações externas surgem com maior            

facilidade do que as internas, uma vez que, destas eu sabia o que eu queria instigar na                 

reflexão do leitor a partir das minhas experiências, contudo, não sabia ainda bem como              

expressá-las. É nesse momento também que decido que os internos poderiam ser mais             

abstratos, construídos mais em função de frases propositivas que de uma figuração da minha              

reflexão, a fim de poder instigar o leitor a pensar de maneira mais direcionada. 

 

Imagem 19: Lista inicial de capítulos para o livro de artista.

 

Fonte:Foto da autora, 2019. 

 

4.1.1. Esboços 

Os desenhos foram feitos no caderno, junto a anotações como paleta de cores sugerida              

para cada página ou pontos a serem melhorados em cada rascunhos. Após finalizado um              

esboço que tenha ficado satisfatório, a página era arrancada para poder passar a limpo com o                

auxílio de uma mesa de luz em uma outra folha para modelo, essa folha base era uma sulfite                  

tamanho A5 que servia de base tanto para passar a limpo em folhas soltas para teste de cores                  

com as tintas, geralmente canson 200g, quanto para a folha do trabalho final também, esta por                

sua vez uma folha de aquarela 300g. 
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Imagem 20: Fotografia do caderno com esboços iniciais das ilustrações 

 

Fonte: Foto da autora, 2019. 

 

Não houve uma delimitação quanto a paleta de cores do trabalho, cada evento seria              

representado nas cores que lhe representassem, contudo, ao longo do processo foi possível             

perceber alguns padrões de cores dentro do trabalho, especialmente em relação aos internos             

dos externos que se seguiam. 

 

Imagem 21: Pintura e esboço em primeiro plano e materiais ao fundo. 

 

Fonte: Foto da autora, 2019. 
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Imagem 22: Esboço e teste de cor e texturas em primeiro plano e pintura em desenvolvimento ao fundo. 

 

Fonte: Foto da autora, 2019. 

 

As pinturas das figuras foram primordialmente desenvolvidas com tinta guache,          

material ao qual venho me aproximando pela sua opacidade e tons saturados. Embora tenham              

ocorrido momentos pontuais em que houve uso de outros materiais tais como tinta nanquim,              

lápis de cor aquarelável e aquarela.  

 

Imagem 23 e 24: Desenvolvimento de pintura da figura externa 8 composta por guache, nanquim e lápis de cor 

aquarelável. 

 

Fonte: Foto da autora, 2019. 
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Imagem 25: Paleta de tintas prontas e pintura secando ao fundo. 

 

Fonte: Foto da autora, 2019. 

4.1.2. Conceituação de cada capítulo 

A listagem final dos eventos que iriam guiar a concepção dos externos ficou da              

seguinte maneira: Apresentação de quem eu sou; Ensino Fundamental - Ensino           

montessoriano; Ensino Fundamental - COC; Vestibular; Graduação - Unesp; Centro           

acadêmico CHAVE; PIBIC - Joalheria crioula e oficina no (R)Existência; Curumim - SESC             

Bauru; Escolha de modalidade; ENE OVO; PIBID e Estágio obrigatório; e Exposições e             

mediação. 

O primeiro externo é uma introdução a minha história de vida. Desde pequena, mudei              

várias vezes de cidade, morando em quatro cidades (Almeirim-PA; Viçosa-MG;          

Pindamonhangaba-SP e Três Lagoas-MS) antes de chegar em Bauru, tal fato sobre a minha              

história é geralmente uma das primeiras coisas que falo sempre que me apresento a alguém,               

sendo assim, é natural que meu livro se inicia-se também com a apresentação deste fato sobre                

mim. 
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Imagem 26: Externo “Rotas” 

 
Fonte:Foto da autora, 2019. 

 

O dois externos seguintes são sobre lembranças e processos do meu ensino            

fundamental, ao qual em sua maioria estudei em uma escola montessoriana. O segundo             

externo retrata justamente as lembranças mais objetivas do que era a escola montessoriana,             

com destaque para o uso do material dourado; já o terceiro externo seria referente ao contato                

com diferentes formas de desenho proporcionadas nessa época, uma vez que nas aulas de              

artes haviam aulas envolvendo livre expressão e a observação da natureza para produção             

artística, também havia a disciplina de desenho geométrico. 

 

Imagem 27: Externo “Material dourado e outros”

 

Fonte:Foto da autora, 2019. 
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Imagem 28: Externo “Desenhe com os dois lados da cabeça”

 

Fonte:Foto da autora, 2019. 

 

Entre esses dois externos haveria o primeiro interno, sendo uma reflexão quanto a             

veracidade do uso da metodologia montessoriana na minha alfabetização, uma vez que, ainda             

que eu me lembre de elementos que sejam compatíveis com a metodologia, com o estudo em                

educação que tenho hoje posso dizer que não era aplicado tão fielmente, e até que ponto                

adaptar uma metodologia seria compatível em dizer que toda a escola responde a ela. 

 

Imagem 29 e 30: Internos “O mesmo do mesmo” 

 

Fonte:Foto da autora, 2019. 
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O quarto e quinto externos são referentes ao ensino fundamental e médio dentro de              

uma escola de ensino COC, caracterizado por um ensino mais conteudista da arte do que a                

vivência da mesma. O quarto faz alusão a parte mais conteudista do ensino, as provas e                

textos teóricos desprendidos de sentido. Já o quinto, se refere ao ateliê de pintura ao qual                

estudei em paralelo durante todos aqueles anos de ensino tecnicista, Ateliê Michelangelo,            

onde percebi que pintura já não era só mais um hobbie e que arte era necessária para me                  

sentir realizada.  

Imagem 31 : Externo “Leia o primeiro parágrafo da próxima página” 

 

Fonte:Foto da autora, 2019. 

 

Imagem 32 : Externo “Michelangelo te dirá o caminho” 

 

Fonte:Foto da autora, 2019. 

 

38 



 

Para o segundo interno, a reflexão que guiou foi a diferença entre a abordagem da               

escola formal e de uma escola de arte não-formal, como a relação com o objeto artístico ou                 

mesmo com o fazer artístico podem mudar a percepção do indivíduo com a obra. 

 

Imagem 33 e 34: Internos “Diferença entre teoria e prática” 

 

Fonte:Foto da autora, 2019. 

 

O sexto externo seria um desdobramento do vestibular, não do processo, mas de seu              

resultado. Passei em nono lugar na lista de chamada no ano de 2015, cujas aulas iniciaram                

teoricamente em março daquele ano, contudo, devido ao reajuste de calendário em            

decorrência da greve de 2014, cheguei alegremente para fazer minha matrícula para descobrir             

que teria que esperar mais seis meses para iniciar o curso. Uma repetição de dias iguais até o                  

tão esperado momento em que aquele número dedicado a minha posição na chamada             

finalmente faria algum sentido prático em minha rotina. 
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Imagem 35: Externo “VI IX” 

 

Fonte:Foto da autora, 2019. 

 

O sétimo externo inicia o relato das minhas experiências dentro da universidade. A             

mudança de cidade, os novos lugares, todas as novas possibilidades que se abriam em              

decorrência da minha mudança para Bauru. Não apenas isso, a fundação do centro acadêmico              

de artes visuais, que estava desativado desde 2003, e que na época nomeamos de CHAVE -                

Conexões Horizontais em Artes Visuais, me possibilitou maior relação com veteranos e a             

ocupação dos espaços institucionais como representante discente, abertura dos ateliês para           

estudo em horários alternativos e criação de atividades em espaço institucional para o público              

do curso de artes visuais. 
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Imagem 36: Externo “Chave” 

 

Fonte:Foto da autora, 2019. 

 

O terceiro interno se dá por pequenos versos em um fundo abstrato, que tentam 

refletir e criar reflexões sobre a relação entre a ausência e a presença existente entre os dois 

externos acima descritos.  

Imagem 37 e imagem 38 : Internos “Presença” 

 

Fonte:Foto da autora, 2019. 
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O oitavo externo é desdobramento de dois momentos que não acontecem próximos            

mas que não acontecem desvinculados. Entre meu segundo e terceiro ano da faculdade             

realizei uma iniciação científica sem bolsa pela CNPQ, no qual pesquisei o estilo de joias               

chamado de joalheria crioula, desde sua produção até a origem daqueles que a fizeram e a                

usaram, bem como analisando aquarelas de Jean-Baptiste Debret e como o artista            

representava as joias e as mulheres que a usavam. Aproximadamente um ano depois do fim               

da pesquisa, em novembro de 2018, houve o Encontro Regional dos estudantes de Design do               

eixo RJ/ES de 2018, evento ocorrido na cidade do Rio de Janeiro, ao qual tinha proposta de                 

valorizar a luta das minorias em relação ao design. Durante este evento, tive a oportunidade               

de ser aprovada para apresentar minha pesquisa em joalheria crioula numa oficina teórica,             

sendo um marco pessoal como o primeiro grande evento que participo como atração, e não               

organização, como de costume. 

 

Imagem 39 : Externo “Joias de crioula e ações de (R) existência” 

 

Fonte:Foto da autora, 2019. 

 

O nono externo ocorre em paralelo a minha iniciação científica, sendo meu estágio no              

Sesc Bauru, trabalhando durante a semana no Programa Curumin e aos fins de semana              

conforme a programação cultural, com ênfase a programação infanto-juvenil. Certamente          

uma das experiências mais marcantes da minha formação, foram sete meses de muita             

aprendizagem, dinamismo e muitas reformulações internas, sendo este momento decisivo          

42 



para minha escolha de modalidade, uma vez que dentro de um ambiente de educação              

não-formal como o Curumin, oficinas e cursos ao qual acompanhei no Sesc me mostraram              

que não só a arte como a educação tem um campo de atuação muito maior do que os clássicos                   

caminhos que eu conhecia. 

 

Imagem 40: Externo “S de dinâmico” 

 

Fonte:Foto da autora, 2019. 

 

O quarto interno discute o comprometimento as atividades as quais me propus a fazer,              

até que ponto os sacrifícios feitos por essas atividades teriam valido a pena, ou ainda,               

repensar de forma mais madura, qual o meu limite e de que forma eu poderia ter mantido um                  

equilíbrio mais saudável neste período da minha vida. Não houveram arrependimentos quanto            

aos projetos realizados fora da sala de aula, contudo, não posso deixar de pensar nesse               

momento da minha vida como um momento de muitos altos e baixos, ambos vinculados nas               

mesmas origens. 

 

 

 

 

 

 

 

43 



 

 

Imagem 41 e imagem 42: Interno “Profundo” 

 

Fonte:Foto da autora, 2019. 

 

O décimo externo é uma nova direção, um novo norte. A escolha da modalidade do               

curso é o momento de grandes mudanças, ainda mais se essas mudanças são inesperadas,              

afinal, no início da minha graduação nunca imaginaria fazer licenciatura. Com um novo olhar              

para o futuro, novas perspectivas em arte-educação são criadas. 
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Imagem 43: externo “Going Somewhere Else” 

 

Fonte:Foto da autora, 2019. 

 

O décimo primeiro externo retrata já a formação em educação, os estágios e as aulas,               

o momento em que se aprende a ser professor, mas que quanto mais se estuda, menos se sabe.                  

Educar não é uma ciência exata, deste modo, cabe a cada profissional da educação ter sua                

licença poética para criar seu estilo de aula, inspirado naqueles que teve como exemplo ou até                

naqueles que gostaria de ter tido como professores. 

 

Imagem 44: Externo “Me desenhe um professor” 

 

Fonte:Foto da autora, 2019. 
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O quinto interno explora o processo de valorização das relações interdisciplinares e            

dos riscos tomados ao almejar este caminho, numa desconstrução e reconstrução da imagem             

pré-definidas no meu imaginário pessoal, especialmente a do educador. A abertura para um             

novo universo de possibilidades não apenas nas artes mas na educação também.  

 

Imagem 45 e imagem 46: Interno “Que corpo celeste és?” 

 

Fonte:Foto da autora, 2019. 

 

O décimo segundo externo é referente ao Encontro Nacional dos Estudantes de            

Design - N Design, cuja 28º edição ocorreu em Bauru sob o nome de ENE OVO. Fiz parte da                   

comissão organizadora deste ano, sendo um ano de antecedência de muito esforço e             

dedicação para a realização do Encontro em julho de 2018. Não bastasse todas a, muitos               

questionamentos internos e externos quanto a minha participação no encontro pois era um             

evento de design, o que uma aluna de Licenciatura em artes visuais estaria fazendo lá. O ENE 
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Imagem 47: Externo “Navegar é preciso” 

 
Fonte:Foto da autora, 2019. 

 

O décimo terceiro externo é feito a partir das minhas experiências de mediação em              

museu, ainda que poucas, foram sempre muito potentes. Adaptar-se a um espaço de educação              

que não é o formal, não é tarefa fácil, ainda mais se carregamos vícios de antigas práticas de                  

sala de aula. A mediação é uma reinvenção constante pois mais do que nunca depende do                

público para criar diálogos com a obra. 

 

Imagem 48: Formal Vs Não-Formal 

 

Fonte:Foto da autora, 2019. 
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O sexto e último interno ainda reflete questões interdisciplinares, agora, sob os            

aspectos das expectativas que temos de cada área, de todas as possibilidades, escolhem uma              

pequena moldura para que todos usem, ignorando a vastidão de possibilidades que ainda             

existem. 

Imagem 49 e imagem 50: Internos “A grande árvore das possibilidades e a expectativa” 

 

Fonte:Foto da autora, 2019. 
 

Com a produção finalizada, surgiu a necessidade de existir um sumário para este             

livro, contudo, não gostaria que as páginas fossem numeradas, não queria que ele fosse um               

sumário funcional, mas ao mesmo tempo sentia que o sumário faria o papel de instigar               

olhares e reflexões àquela determinada parte da obra, como a relação entre título e obra               

quando pensamos na pintura. Para isso, decidi que os nomes oficiais dos capítulos seriam              

escolhidos depois de ter todos os desenhos finalizados, pois de parte da designação do título               

seria relacionada a imagem, e um trabalho em construção é uma trabalho em transformação,              

sendo assim, devia lhe dar espaço para crescer e depois lhe definir com um nome. 
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Imagem 51 e imagem 52: Internos “Sumário” 

 

Fonte:Foto da autora, 2019. 

4.1.3. Diagramação 

Para passar as imagens para o meio digital, testei digitalizá-las imagens e tirar fotos              

em formato NEF com uma câmera profissional disponibilizada pelos laboratórios da           

universidade. Após alguns testes, escolhi trabalhar com a fotografia pois posteriormente o            

arquivo era mais fácil para editar em Photoshop que as imagens digitalizadas, uma vez que o                

formato aberto NEF permite tanto edições totais quanto pontuais. 

Após as edições, a diagramação para a impressão foi feita com o auxílio de variados               

programas do pacote Adobe, sendo eles o Photoshop, o Illustrator e posteriormente o             

InDesign. 

A ordem das imagens foi feita da seguinte forma: as páginas externas ficavam lado a               

lado na frente da folha e as páginas internas eram diagramadas de maneira que elas               

estivessem na ordem contrária ao final do livro, uma vez que deveria se considerar que o                

vinco do papel estaria para fora. Foi difícil explicar a gráfica o que eu queria, houveram                

alguns erros de impressão durante o processo mas por eu ter acompanhado o todo processo,               

pudemos rapidamente corrigir e finalizar com tudo certo. 
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Imagem 53: Exemplo de diagramação para impressão de interno 

 

Fonte: Foto da autora, 2019 

 

O final do processo de produção do livro de artista, surpreendentemente, não foi sua              

impressão. Um livro de artista só é finalizado quando enfim sai das mãos do artista para as de                  

outra pessoa, pois este o momento em que ele nasce como obra de arte perante o mundo. 
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5. Considerações finais 

O diálogo entre o memorial pedagógico e o livro de artista, linguagens de definições              

abertas mostrou-se viável, sendo possível unir aspectos delas sem que se cancelem no             

processo, contudo, não foi criada uma linguagem artística completamente nova, portanto não            

foi um híbrido, além disso, tal palavra traz das ciências o sentido de que seria uma espécie                 

incapaz de se reproduzir, consequentemente, não evoluir, deste modo, seria incorreto dar a             

este diálogo uma sentença de morte tão rápido. Portanto, afirmar que uma fusão foi realizada               

seria o ideal, uma vez que podemos ver os resultados dessa pesquisa como um passo para                

talvez um subtipo de livro de artista voltado à arte-educação, como não só uma potente               

ferramenta catalisadora na formação do estudante em licenciatura de artes visuais, mas            

também ao leitor, capaz de fazê-lo repensar sua repensar o papel do arte-educador perante si. 

Partindo disso, também é muito cedo para lhe dar nome, tal diálogo pode             

erroneamente ser apelidado de várias misturas de nomes entre memorial pedagógico e livro             

de artista, bem como seus semelhantes, como memorial descritivo e memorial de formação,             

dentre outros. Como foi já apresentado, existem inúmeras nomenclaturas muito próximas a            

ambas as linguagens e que ainda hoje há ruído quanto às definições relacionadas a cada               

nome, portanto, “fusão” e “diálogo” seriam, sob meu julgamento, os melhores termos para             

este trabalho no momento.  

Ao executar o projeto para esse livro, em diversos momentos percebi ou mesmo me              

apontaram padrões, manias ou detalhes nas minhas pinturas que fazia sem nem perceber, foi              

um exercício de pôr minha história com a arte fora de mim e poder observá-la, perceber                

aspectos de mim que nem mesmo eu percebia, como o simples detalhe de que eu uso muito                 

mais amarelo do que percebia, bem como confirmou coisas que eu já sabia, como o intenso                

uso de azul, a preferência por pequenos formatos e a uma forma de arte capaz de se                 

comunicar com outras área, não apenas o universo dos livros ou da educação, mas muitas               

outras que cruzei durante todo esse processo. 

Todavia, deve-se ressaltar que ainda que com positivos resultados as instituições de            

ensino ao qual demandam da apresentação do memorial pedagógico poderiam não aceitar            

este trabalho uma vez que foge dos editais disponibilizados. 
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O livro de artista em diálogo com o memorial pedagógico, mesmo com sua enorme              

potência para tanto artistas, educadores e público, ainda não possui suporte institucional para             

sua disseminação e precisa de aprofundado estudo para melhor compreensão. É uma área             

ampla a ser explorada, ouso dizer que sem limites, pois cada vez que um livro de artista entra                  

em contato com uma nova pessoa, novas possibilidades nascem. Livros de artista podem falar              

mesmo que nunca tenham sido lidos, que nunca tenham sido abertos, que nunca tenham sido               

físicos, mas que sempre, dentro todos os fatores, falam de arte. 
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