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RESUMO

Nesta pesquisa apresentamos a importância da interação entre a arte e educação. 
Tivemos como objetivo apontar as possibilidades e potencialidades do ser humano a 
partir  da  experiência  com  a  arte.  As  análises  foram  realizadas  a  partir  das 
contribuições de  autores como Santos (2008), Vygotsky (2009), Duarte Jr. (2003), 
Rüsen  (2010)  entre  outros.  Estes teóricos   colaboraram  na   compreensão  dos 
sentidos  da  arte  e  da  educação  expressadas  pelos sujeitos  por  meio  das 
experiências e  dos  registros  de memória.  Utilizamo-nos  das  fotografias  de  José 
Juliani  arquivadas  no  acervo  digital  do  Museu  Histórico  Pe.  Carlos  Weiss 
relacionadas à memória da cidade. Desta maneira, após iniciarmos a conceituação 
do que seja arte e educação, adentramos nas questões de experiências e processo 
de aprendizagem em contato com obras de arte, monumentos e cidades históricas. 
Aproveitamos para tratar dos assuntos relacionados ao espaço do museu e de seu 
sentido  histórico  em  relação  aos  professores  e  alunos.  Tratamos  por  fim,  da 
memória de José Juliani contada por sua filha e conectada com algumas imagens 
apresentando como as sensações ocorrem neste ato investigativo e a correlação 
disso,  com  o  processo  de  aprendizagem  dos  alunos  e  com  a  formação  dos 
professsores.

Palavras-chave: Educação. Arte. Imagens. Formação de professores.
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formation of teachers: the experience, esthetics, and the registry of images
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Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2011.

ABSTRACT

In  this  research,  we  show  the  importance  of  the  interaction  between  art  and 
education. Our objective was point out the possibilities and potentialities of human 
beings by the experience with art. The analysis were based on the contributions of  
authors such as Santos (2008), Vygotsky (2009), Duarte Jr. (2003), Rüsen (2010), 
among others. These researchers have collaborated on the comprehension of the 
senses of art and education expressed by subjects  by means of experiences and 
registers of memory. We used photos by José Juliani at the archives of the Historical 
Museum Pe. Carlos Weiss and related to the memories of the city of Londrina. In this  
manner,  after  an  introduction  on  the  concept  of  art  and  education,  we  address 
questions  on  experience  and  process  of  learning  in  touch  with  works  of  art, 
monuments, and historical  cities.  We also address issues related to the museum 
space and its historical meaning with respect to teachers and students. Finally, we 
looked  at  the  memory  of  José  Juliani  through  the  eyes  of  his  daughters  and 
connected to some images showing how perceptions occur in this investigative act 
and its correlation with the learning process of students and the teacher formation.

Key words: Education. Art. Images. Teacher formation. 
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INTRODUÇÃO 

Neste trabalho de conclusão de curso apresentaremos um pouco de nossas 

reflexões e ações acerca da arte e educação e formação de professores juntamente, 

com o estudo de imagens registradas do início da cidade de Londrina. Este trabalho 

só foi possível, pelo diálogo que tivemos com o  Museu Histórico Pe. Carlos Weiss 

no  setor  de  Imagem  e  Som  e  acesso  do  CD  :  MHL 002  intitulado:  “Imagens 

fotográficas da Coleção José Juliani data limite: 1933 a 1967.”

Ao pensarmos na importância da educação e senso estético na formação dos 

professores  entendemos  que  este  acervo  fotográfico  pode  despertar  uma 

sensibilidade que o homem precisa desenvolver para atingir a plenitude do que vem 

a ser “humano”.  As imagens tem o poder de reavivar a memória das pessoas e 

resgatar coisas  que estão  guardadas e muitas vezes esquecidas.  

Este  trabalho  está  organizado  da  seguinte  forma,  no  primeiro capítulo, 

trabalharemos com  duas interrogações, a saber: “O que é educação?” e  “O que é  

arte?”  Buscamos  compreender  de  que  maneira  podem  ser  compreendidas 

paralelamente,  e  como  as  experiências  dos  professores  com  a  arte  podem 

influenciar  o seu trabalho.

No segundo capítulo, trabalharemos com o espaço do museu pensado  como 

lugar no qual,  ocorre também o processo de ensino e aprendizagem para além do 

que se espera em uma  sala de aula. Apresentaremos ainda sobre a importância 

destes espaços e a relação do aprender história.

O terceiro capítulo, apresentaremos por fim, a sensibilidade de José Juliani, 

por meio dos seus registros e resgatamos sua  memória pela voz de sua filha D. 

Lydia Juliani Martins. Finalizamos tal capítulo expressando, nossas sensações ao 

pesquisar tais imagens. 
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1. ARTE E EDUCAÇÃO

Arquimedes da Silva Santos,(2008) em seu livro Mediações Arteducacionais, 

destaca que a importância da arte na formação dos professores é para que estes se 

mantenham sensíveis ao ministrarem suas aulas e para que não atuem de forma 

mecânica  no  desenrolar  do  trabalho  docente.  Neste  capítulo  aprofundaremos  o 

estudo sobre tal importância. 

Para Santos (2008) a sensibilidade possibilitaria melhores reflexões sobre a 

prática e, por conseguinte, melhores interações com os alunos. Sabemos que a aula 

não é um espetáculo, mas sim o  encontro e a interação entre sujeitos diferentes, 

com  perspectivas  diferentes,  mas  todos  com  potencial  criativo.  É  no  potencial 

criativo que vislumbramos o elo entre arte e educação. 

O homem sempre foi  curioso e criativo. Ao descobrir o fogo percebeu que 

poderia melhor preparar seus alimentos e utilizou tais conhecimentos também na 

fabricação  dos  instrumentos  de  caça.  Inventou  formas  de  construir  abrigos  e 

proteger-se  do  tempo  e  dos  perigos  do  meio  ambiente  garantindo  assim  sua 

sobrevivência. A relação entre arte e criação pode propiciar o  desenvolvimento mais 

apurado e mais propício do  ser humano numa sociedade na qual  todos aspiram por 

melhores condições de vida. 

Santos  (2008)  aborda  a  respeito  do  desenvolvimento  do  ser  humano 

destacando a importância da experiência com a  arte desde a infância. Para esse 

autor é necessário trabalhar as questões artísticas pois as mesmas estão ligadas à 

formação da personalidade do sujeito. 

Santos, citando Souriau ao abordar sobre a “utilidade pedagógica do saber  

estético” (2008, p. 20), destaca que:  

[...] O estudos psicopedagógicos sobre a formação da personalidade, 
mormente  decorrentes  da  psicologia  dinâmica,  têm  vindo  a 
demonstrar a importância da expressão artística em todas as idades, 
sobretudo na evolutiva.  Conhecida a influência que a afectividade 
desempenha  no  desenvolvimento  da  criança  e  do  adolescente,  e 
sendo  as  manifestações  artísticas  aquelas  que  mais  se  inserem, 
compreende-se  a  atenção  que  as  reformas  do  ensino  dedicam à 
esfera da Arte.[...] (SANTOS, 2008, p.19)

A arte auxilia o sujeito a libertar-se da passividade, ou seja, é um caminho 

para o  ser humano se expressar. Expressão é processo de comunicação. Quando 

cantamos uma música passamos uma mensagem na letra, na melodia, nos gestos. 
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Ou seja, nos comunicamos. 

Em relação às conceituações sobre o que é arte percebemos que são várias 

as definições encontradas na literatura. O mesmo ocorre com a questão sobre o que 

é  educação. Novamente identificamos um elo entre as áreas: a amplitude do que 

tais termos abarcam porque ambas remetem, em última instância, a complexidade 

do ser humano. Arte e educação nos formam resultando no que somos.

Brandão explica que

Ninguém escapa da educação.  Em casa,  na rua,  na igreja  ou na 
escola, de um modo ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços 
da  vida  com  ela:  para  aprender,  para  ensinar,  para  aprender-e-
ensinar. Para saber, para fazer, para ser ou para conviver, todos os 
dias misturamos a vida com a educação. Com uma ou com várias: 
educação?  Educações.  E  já  que  pelo  menos  por  isso  sempre 
achamos que temos alguma coisa a dizer sobre a educação que nos 
invade a vida [...] (BRANDÃO,1982, p.7). 

Jorge  Coli  destaca  que  a  definição  do  que  venha  a  ser  arte  liga-se 

diretamente às questões culturais: 

[...] nossa cultura prevê instrumentos que determinarão, por mim, o 
que é ou não arte [...] o estatuto da arte não parte de uma definição 
abstrata,  lógica  ou  retórica,  do  conceito,  mas de  instrumentos  de 
nossa cultura, dignificando os objetos sobre os quais ela recai (COLI, 
1991, p.11)

Compreendemos que não há definições absolutas sobre o que venha a ser 

arte  ou  educação,  mas  defendemos que  trabalhar  articulando  ambas  propiciaria 

ganhos  importantes  quanto  ao  processo  de  ensino  e  aprendizagem  e  também 

quanto à construção de uma sociedade mais justa na qual haja respeito entre todos. 

A  educação  tem  entre  seus  propósitos  orientar  e  instigar  a  busca  do 

conhecimento. A arte busca, dentre outras questões, aprimorar e promover um ser 

humano liberto. 

[...] Com os actuais estudos de psicologia evolutiva, e mormente dos 
que  advieram  de  perspectivas  psicanalíticas,  o  valor  da  esfera 
afectiva no ser humano, e, em especial, na infância, é realçado pelos 
pedagogos conscientes e responsáveis.
Portanto, se na afectividade, e nela a vida sensitiva e emotiva, se 
considera a motivação primordial do desenvolvimento do ser jovem, 
e se, sob outro aspecto, se aceita que a expressividade artística é do 
que há de mais enraizado na psique humana, onde os impulsos, os 
instintos,  as  emoções,  as  paixões,  a  vida  afectiva,  em  suma, 
germinam, se criam e se manifestam em formas múltiplas e várias, 
compreende-se  o  lugar  que  a  psicopedagogia  exige  para  as 
expressões artísticas,  o desempenho das actividades artísticas no 
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ensino.  Daí  o interesse em incluí-las  nas modernas reformas dos 
sistemas educativos.[...] (SANTOS, 2008, p.31)

Santos (2008) valoriza, voltamos a repetir,  o envolvimento  do sujeito com 

artes desde a infância. Para concretizar tal objetivo é necessário o envolvimento dos 

professores com essa área de conhecimento,  o  que se constitui  em um grande 

desafio  tanto  para  os  professores  como  para  os  cursos  que  formam  tais 

profissionais.

Ainda que tenhamos destacado anteriormente que a arte é importante para 

que o professor  mantenha e  utilize sua sensibilidade no processo de ensinar, é fato 

que a questão do “para quê” artes remete para além da própria pergunta. Santos 

(2008) destaca o desprezo que se tem pelas áreas de artes relacionando o “para 

quê”  a  atividades  de  passatempo  ou,  até  mesmo,  tempo  em  vão.  Em  direção 

contrária, existe também as posições que exageram no sentido de impor a arte em 

todos os momentos como uma necessidade única na vida do ser humano.

Entre  estas  duas  posições  extremas  e  opostas,  assentes  num 
pragmatismo utilitário, ou vogando num idealismo utópico, procura-se 
uma resposta pedagógica, cultural e socialmente válida para o tempo 
actual  e  para  o  futuro  que  se  lhe  quer  preparar[...](SANTOS, 
2008,p.29)

O mesmo autor  adverte  para não cometermos  exageros em nossas análises 

para  que haja um certo ponderamento entre as posições destacadas e prossegue 

afirmando que:

[...] opiniões ou posições apriorísticas não parecem ser compatíveis 
numa época de ciências da educação”[...]
E para a questão do “para quê” das expressões artísticas no ensino 
básico,  já  algumas  provas se podem aduzir  e  algumas respostas 
sumariamente adiantar. Assim, por umas e por outras, se declara, na 
criança e no adolescente em situação escolar, o seguinte:
1) Desenvolvimento harmonioso;
2) Apuramento da sensibilidade e da afectividade;
3) Aproveitamento noutras matérias escolares;
4) Equipamento experiencial para a vivência artística;
5) Enriquecimento expressivo na formação artística.
É hoje quase lugar comum a referência à importância das actividades
expressivo-artísticas  no  desenvolvimento  “harmonioso”  da  pessoa 
humana.[...] (SANTOS, 2008,p.29)

 Considerando os pressupostos de Santos (2008) sobre a importância da arte 
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no processo educacional  deparamo-nos com a seguinte questão: como formar o 

professor  para  que  este  tenha  contato   com  a  arte  e  possa  utilizar  tais 

conhecimentos no processo de ensino e aprendizagem na sala de aula? 

Segundo Santos a Pedagogia Moderna deveria 

[...] utilizar as expressões artísticas, baseada nas múltiplas ciências 
da educação, especialmente em estudos e experiências decorrentes 
da psicologia evolutiva e da sociologia da educação.
Assim,  entre  outros  tantos  psicólogos  influentes  nesta  tomada de 
consciência educacional , saliente-se a posição de Piaget, a qual, 
apesar de uma concepção epistemológica genética, na sua proposta 
teórica  dum  balancear  adaptativo  de  assimilação-acomodação, 
considera que na vida da criança há duas necessidades reais: a da 
adaptação  à  realidade  material  e  social;  e  a  do  conjunto  das 
realidades individuais expressas pelos jogos simbólicos. 
Ora,  é  na  busca  duma possível  solução  dessas  duas  realidades, 
tantas  vezes  contraditórias  e  conflituosas,  num tentar  conciliar  ou 
superar essas duas vitais necessidades, internas e externas, que a 
arte surge como uma síntese entre a expressão do eu e as formas de 
actividades adaptadas, impulsionando assegurar o equilíbrio instável 
que é a vida,  proporcionando um desenvolvimento harmonioso da 
personalidade,  facilitando a missão educativa para uma sociedade 
mais equitativa.[...] (SANTOS, 2008, p.30, grifo nosso)

Com certeza trata-se de um grande desafio para os cursos de Pedagogia 

pensar e efetivar a relação entre arte e educação. No entanto, algumas experiências 

podem  ser  destacadas  como  caminhos  possíveis.  Selecionamos  comentar  a 

atividade “Conhecer para ensinar sobre o Paraná”, vinculado à disciplina de Didática 

de História  das Séries  Iniciais  do  Ensino Fundamental  -  6EDU073,  do  curso  de 

Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina1.

A  atividade  é  proposta  desde  2010.  Os  alunos   participam  da  Viagem 

Acadêmica e visitam as cidades de Paranaguá, Morretes e Curitiba com o intuito de 

aprofundar  os conhecimentos sobre a história do Paraná,  conteúdo presente em 

quase todas as propostas curriculares dos municípios paranaenses. Não há uma 

intencionalidade específica de se trabalhar com a arte, mas as visitas a diferentes 

espaços  proporcionam  contato  com  diversos  tipos  de  expressões  artísticas. 

Enfatizaremos nossas análises em um espaço específico: o museu.

A Viagem Acadêmica deste ano de 2011 foi  realizada em duas etapas  nos 

1 Em 2011 a disciplina foi ministrada pelas professoras Magda Tuma (turmas 3000 e 4000) e Sandra 
Regina  Ferreira  de  Oliveira  (Turmas 1000 e 2000).  É  uma disciplina  obrigatória  do curso  de 
Pedagogia , alocada no primeiro semestre da 4º série, com carga horária de 68 horas.
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  FIGURA 1 – Foto de painel no interior do Centro Administrativo Luiz Antônio 

  Amatuzzi de Pinho. Arte de Rodrigo Félix Leal. Paranaguá

  Texto de Florindo Wistuba Junior.

  Fonte: Luciana Mesquita. Abril de 2011.



18

meses de Abril  (turmas 1000 e 2000) e Julho (turmas 3000 e 4000). Faremos2 a 

seguir um breve relato sobre alguns lugares visitados na viagem realizada em Abril  

para adensar a argumentação da potencialidade que a arte apresenta no processo 

de formação dos professores. Apesar de nossa intenção ser aprofundar no espaço 

do museu, ampliamos, nesta apresentação descritiva, para outros lugares no qual a 

arte aflora no patrimônio público ou na cultura popular, dentre outros. Um dos locais 

visitados foi  o  Porto  de  Paranaguá (Fig.  1)  lugar  no  qual  aprofundamos nossos 

conhecimentos  sobre   a  economia  e  a  importância  do  Porto  para  o  estado  do 

Paraná. Espalhadas pelo prédio há várias obras artísticas que buscam transmitir a 

ideia de pujança, de desenvolvimento. 

 A Igreja Nossa Senhora do Rocio (Fig 2), também em Paranaguá, apresenta 

em seus vitrais elementos da arte sacra (Fig 3). 

FIGURA 2 – Igreja Nossa Senhora do Rocio- Paranaguá

     

Fonte: Luciana Mesquita. Abril de 2011.

2 Realizei as duas viagens. Na primeira com o intuito de coletar dados para a pesquisa de PIBIC 
voltado para a área de imagens e do espaço do museu e TCC propriamente dito. Na segunda,  
como  aluna  da  disciplina  Didática  de  História  das  Séries  Iniciais  do  Ensino  Fundamental-
6EDU073.
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FIGURA 3 – No interior da Igreja Nossa Senhora do Rocio- Paranaguá

Fonte: Luciana Mesquita. Abril de 2011.

A fotografia aqui desponta como arte também ao enquadrar os elementos da 

arte sacra com a arquitetura contemporânea representada na cúpula que cobre a 

gruta  com a imagem de Nossa Senhora  do Rocio.  Encontramos ainda com um 

professor na praça que nos contou sobre a fé daquele povo.

O  Museu de Arqueologia e Etnologia – MAE, pertencente a Universidade 

Federal  do Paraná- UFPR  funciona num prédio construído em 1755 (finalizado) 

para ser o Colégio dos Jesuítas. Destacamos (Fig.  4) as orientações iniciais aos 

visitantes do museu, ato educativo importante para que o sujeito aprenda a transitar 

por tais lugares. O pátio no interior do prédio (Fig. 5)  preserva a arquitetura do pátio  

do  Colégio  dos  Jesuítas.  Lá  pudemos  compreender  um  pouco  sobre  a  cultura 

indígena e dos nossos antepassados.

No MAE participarmos de uma pequena oficina pós-visita, parte do projeto 

coordenado  pela  Prof.  Drª.  Yara  Tavares,  da  UFPR,  e  então,  coordenadora  de 

Educação Patrimonial do Museu, cujo objetivo é levar os visitantes a experimentar, 

tocar, cheirar, manusear réplicas de objetos que estão em exposição para propiciar 

reflexões  sobre  quem  os  criou,  como  viviam  etc.  Em nosso  caso,  futuras 

professoras, explorou-se a necessidade de levar a criança a interagir com o objeto 
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em uma exposição, mesmo que nem sempre possamos tocá-lo. 

FIGURA 4 – Painel de orientação na entrada do Museu de Arqueologia e 

Etnologia- Paranaguá

Fonte: Luciana Mesquita. Abril de 2011.
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FIGURA 5 – Pátio interno do Museu de Arqueologia e Etnologia- Paranaguá

Fonte: Luciana Mesquita. Abril de 2011.

Chegamos em Morretes logo após a enchente que destruiu parte da cidade 

semanas antes. No ar, a tristeza e a alegria de recomeçar faziam-se presentes no 

preparativo de uma festa de rua. 

Esta cidade apresenta em sua arquitetura e natureza a sua arte, sua vida. 

Destacamos nas imagens o Rio Nhundiaquara (Fig. 6), coração da cidade,  e  uma 

escola sem muros (Fig. 7) característica que, na atualidade, não passa despercebida 

ao olhar sensível de quem quer entender a cidade.
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FIGURA 6 – Rio Nhundiaquara- Morretes

Fonte: Luciana Mesquita. Abril de 2011.

FIGURA 7 – Escola Municipal Miguel Schleder- Morretes

Fonte: Luciana Mesquita. Abril de 2011.
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 FIGURA 8 – Museu Paranaense- Curitiba

Fonte: Luciana Mesquita. Abril de 2011.

No  Museu Paranaense, localizado em Curitiba (Fig.8) visitamos as galerias 

com os mais variados objetos que nos contam sobre a  história do Paraná.

A  Placa do Museu Paranaense (Fig. 9) encontrava-se pichada, assim como 

muitos outros pontos da cidade de Curitiba. Dentro do museu (Fig. 10) outra placa 

preservada indicava o histórico do prédio. 
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FIGURA 9 – Placa no exterior do Museu Paranaense- Curitiba

 

 

 Fonte: Luciana Mesquita. Abril de 2011.

FIGURA 10 – Placa no interior do Museu Paranaense- Curitiba

Fonte: Luciana Mesquita. Abril de 2011.
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No  Museu Oscar Niemeyer, o mergulho na arte contemporânea é completo.

Na (Fig. 11) tem-se um dos  pavimentos mais belos da arquitetura de Oscar 

Niemeyer. O museu é o retrato da parceria perfeita entre a estrutura e a  composição 

e  adequação  de  todas  as  peças  ali  expostas.  No dia  de  nossa  visita,  além da 

exposição permanente com as obras de Oscar Niemeyer, havia cinco exposições 

itinerantes. Finalizamos nossa viagem de estudo no  Jardim Botânico (Fig.12).

  FIGURA 11 – “O olho”- Museu Oscar Niemeyer- Curitiba

  Fonte: Luciana Mesquita. Abril de 2011.
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FIGURA 12 – Estufa do Jardim Botânico- Curitiba

Fonte: Luciana Mesquita. Abril de 2011.

Entendemos,  na  mesma linha defendida por  Santos  (2008)  que a visita  a 

todos esses lugares interferiram em nossa formação enquanto professores. No caso 

específico do museu, objeto de estudo desta pesquisa, entendemos que são muitas 

as possibilidades de reflexões e construções de significados que contribuem para a 

constituição do ser humano. 

O museu pode ser na rua, histórico, de arte moderna, de arte contemporânea, 

sacro e sempre será  um espaço no qual o visitante passa por  um momento de 

reflexão  pausando  o  dia-a-dia  perante  a  obra  de  arte  ou  ao  objeto  a  ser 

contemplado.

Concluímos então que  o professor (seja de criança ou adulto) ao colocar o 

aluno  em contato com o espaço do museu, entre tantos espaços no qual temos 

contato com a arte,  possibilita condições para desenvolver o senso estético e é bem 

provável que essa sujeito, possa passar a compreender melhor o mundo ao seu 

redor.  
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Tais experiências,  em nosso caso selecionamos uma para análise,  podem 

promover a  interação da arte com a educação concretizando assim o que defende 

Coli:  “não é apenas necessário termos acesso às artes pelos álbuns, pelo rádio, 

pelos  discos,  pela  televisão,  é  necessário  também  ir  a  museus,  a  concertos,  a 

teatros, a cinemas, a exposições. É necessário poder ler.” (1991, p. 129)

 O enriquecimento na formação artística é consequência do envolvimento com 

várias  ações que podem ser  voltadas para  a  diversão e  para  o aprimoramento. 

Quando ensaiamos uma música várias vezes aperfeiçoamos nossa capacidade de 

cantar.  A  leitura  nos  leva  a  interagir  com  o  autor.  Quanto  mais  lemos,  mas 

conhecemos  a  complexidade  da  linguagem.  Arte  e  educação  se  interagem 

constantemente. Por isso a importância de considerar a arte como um saber que 

auxilia a compreender o mundo. Esses saberes estão presentes nas pessoas, nas 

ruas,  no  museu  histórico,  no  museu  de  arte  moderna,  no  museu  de  arte 

contemporânea, na arte sacra, nos cinemas, nos livros, nos teatros, na dança e no 

ato  de  dançar,  no  folclore.  Basta  criar  possibilidades  para  que  possam  estar 

presentes  no  processo  de  formação do ser  humano.  Enfim,  a  palavra  central  é 

“possibilidade”. 
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2. O MUSEU COMO UM ESPAÇO EDUCATIVO

Os  processos  de  aprendizagem  pelos  quais  os  homens  perpassam  são 

infinitos;  

[…] mais concretamente, o viver do homem implica o apreender e o 
compreender, quer a natureza física, a que rodeia, quer a própria, a 
do espírito. Essa apreensão e compreensão compete aos sentidos, 
tendo como dados a priori o espaço e o tempo. Sentidos específicos 
para percepcionar e captar fenómenos exteriores através de órgãos 
próprios:  o  da  visão,  apreendendo  o  espacial;  o  da  audição,  o 
temporal;  coadjuvados,  por  ventura,  pelos  outros,  numa  função 
estética vital. […] (SANTOS, 2009, p.47).

  Esse  processo  de  apreensão  e  compreensão  faz  parte  da  constituição 

humana nos aspectos histórico, psicológico e artístico. O homem se constitui como 

tal, a partir da influência de alguém ou de algo que poderá ser um estímulo positivo 

ou  negativo.  Compreendemos  que  tais  relações  são  também  desenvolvidas  em 

espaços educativos. 

Neste capítulo buscamos definir o que é um espaço educativo e aprofundar o 

estudo sobre o museu enquanto um desses espaços. Nosso objetivo é responder as 

seguintes  questões:  para que os museus existem? Seria  um museu apenas um 

espaço educativo? 

Iniciemos com um exemplo fictício: dois professores convidam seus alunos 

para uma visita ao museu da cidade. O professor 1 prepara seus alunos para o 

trabalho com discussões sobre o que é um museu, quais as regras que precisam ser 

seguidas durante a visita,  conversa sobre porque alguns objetos estão expostos, 

enfim, há uma intenção pedagógica ao fazer à visita. O professor 2 avisa aos alunos 

de última hora e trata a visita como se fosse apenas um passeio. O que podemos 

pensar a partir destes exemplos? 

Convenhamos que o preparo dos alunos com antecedência  possa resultar 

em um melhor aproveitamento quanto à aprendizagem porque relaciona-se a uma 

intenção pedagógica direcionada. Por outro lado, a visita sem preparação poderá ser 

muito interessante porque outros aspectos podem ser visualizados pelos alunos e 

que  não  seriam  contemplados  em  uma  visita  planejada  rigorosamente  pelo 

professor.  

O que desejamos colocar em reflexão com este exemplo, é que não há uma 
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forma certa ou errada de aproveitar o espaço do museu no processo educativo. O 

que  fará  diferença,  tanto  no  primeiro  como no  segundo  exemplo  citado,  será  o 

preparo e a intenção do professor para lidar com cada tipo de visita. Ambas poderão 

auxiliar no processo de aprendizagem, pois ocorrerá a interação entre os alunos e o 

espaço do museu.

Como  foi  apontado  no  capítulo  anterior,  Brandão  (1982)  nos  indica  a 

necessidade de compreender que a educação ocorre em vários locais relacionando-

se com  o contexto social, cultural e histórico nos quais os sujeitos vivem. Inferimos 

então  que  podemos,  compreender  como  espaço  educativo  todo  lugar  no  qual 

ocorram  processos de ensino e aprendizagem. 

Dentro deste contexto o museu pode ser um local a ser visitado de forma 

sistematizada, com questionamentos prévios realizados pelo professor em sala de 

aula, ou  de forma livre  instigando  a curiosidade da criança na ação da visita.

 Vygotsky  (2009)  destaca  a  importância  da  experiência  no  processo  de 

formação do sujeito: 

[…]  Quanto  mais  rica  for  a  experiência  humana,  tanto  mais 
abundante será o material de que a imaginação dispõe. É por isso - 
pelo facto de a sua experiência ser menor - que a imaginação da 
criança é mais pobre do que a do adulto.
Quando  examinamos  a  história  das  grandes  descobertas,  dos 
principais inventos, podemos comprovar que quase sempre umas e 
outros  surgiram  na  base  de  enormes  experiências  previamente 
acumuladas.[...] (VYGOTSKY, 2009, p.17)

Insistimos  em  apontar  a  possibilidade,  palavra  central  dada  no  final  do 

capítulo anterior: uma visita ao museu é uma experiência que abre possibilidades. O 

sujeito, adentrando no museu verá um espaço pensado e organizado a partir  de 

condições históricas distintas. O professor ao levar os alunos para o museu a partir 

de uma perspectiva que não seja somente voltada a complementação de conteúdos, 

pode promover  a  exploração  dos sentidos  destes  sujeitos.  Assim,  apoiadas nos 

pressupostos apresentado por Vygotsky (2009),  podemos considerar que uma visita 

ao museu é importante para o processo de ensino e aprendizagem, para além de 

um conteúdo específico, no caso, geralmente, a história. 

  Cada objeto dado como obra de arte ou de memória nestes espaços podem 

possuir um cunho de poder, preservação, domínio, beleza, estranheza, mal estar,  

acolhimento, entre outras,  sentidos e sensações que podem ser dados  pela obra 
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ou nomeadas pelo sujeito a partir da sua vivência e sensibilidade no  momento da 

visitação.    

[…] As obras de arte podem exercer uma tão forte influência sobre a 
consciência social graças à sua lógica interna. O autor de qualquer 
obra de arte, à semelhança de Pugachev3 não combina em vão, sem 
sentido,  as  imagens  da  fantasia,  amontoando-as  arbitrariamente 
umas  por  cima  das  outras,  ao  acaso  como  nos  sonhos,  ou  nos 
delírios  insensatos.  Segue,  pelo  contrário,  a  lógica  interna  das 
imagens que a obra desenvolve, e esta lógica interna é condicionada 
pela ligação que a obra estabelece entre o seu próprio mundo e o 
mundo exterior. [...] (VYGOTSKY, 1930,p.27).

Ilma Passos Alencastro Veiga  afirma que “a aprendizagem surge como a 

confluência entre professor e aluno em uma instituição” (2009, p. 60). Ao  pensarmos 

sobre o que seria um espaço educativo ampliamos o olhar para além da escola. 

Para Veiga,  

Aprender  é  interpretar  e  compreender  a  realidade.  É  mudar  a 
compreensão  que  temos,  reconfigurando  constantemente  nossos 
conhecimentos. Isso ocorre por meio da interação constante com o 
ambiente onde se situa o aluno, sujeito da aprendizagem. 
(VEIGA, 2009, p.60)

Considerando  o  potencial  que  o  museu  apresenta  para  ampliar  nossas 

experiências, ou seja, nosso processo de ensino e aprendizagem, podemos então 

considerar  que ele  é muito  mais do que um espaço a ser utilizado no processo 

educativo  como recurso  auxiliar  para  certas  disciplinas.  O  museu  proporciona  a 

interação entre os povos dentro de um espaço específico para isso  e  possibilita  um 

momento  para  refletir  e  repensar  nas  ações  realizadas  por  outros  homens  e 

promover reações internas que podem, ou não, transformarem em reações externas 

3 É um exemplo tomado do romance de Púnchkin, A Filha do Capitão, descrevendo o encontro de  
Pugachev com o herói  do romance, Griniov.  Griniov era um oficial  que,  feito o prisioneiro por 
Pugachev,  tenta  convencer  este  a  deixar  os  seus  companheiros  e  a  recorrer  ao  perdão  da 
imperatriz. Não é capaz de compreender aquilo que anima Pugachev.
Pugachev sorri amargamente:
-  Não- responde ele-, é tarde para me arrepender. Não haveria perdão para mim. Continuarei 
como comecei. Quem sabe? Talvez consiga! Grishka Otrepiev não chegou a reinar em Moscovo?
- Escuta- prosseguiu Pugachev com uma intensidade selvagem._ Vou contar-te uma história que 
uma velha calmuca me contava na infância. Uma vez a águia perguntou ao corvo: << Diz-me,  
pássaro corvo, como é que tu vives trezentos anos e eu só vivo trinta e três?>>.<<Isso, meu 
amiguinho_ respondeu o corvo_, porque tu bebes sangue vivo e eu só me alimento de cadáveres 
>>. A águia ficou pensativa: vou experimentar comer também assim. Pois bem. Largaram voo a 
águia e o corvo, e avistaram uma pileca morta. Desceram sobre ela , e o corvo começou a debicar 
e a comer. A águia deu uma bicada, depois outra, agitou as asas e disse ao corvo:<<Não, irmão 
corvo,  em vez de trezentos anos a comer porcaria  mais  vale  saciar-nos uma vez de sangue 
quente e a seguir seja o que Deus disser!>> Qual é a moral da história da calmuca? >>
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(via um texto, uma fala, uma expressão). 

Quando o professor  leva os alunos ao museu ele está incitando nestes a 

potencialidade  de  desenvolverem  o  hábito  de  continuarem  a  realizar  estas 

visitações.

Para compreender melhor  tal  afirmação tecemos uma análise comparativa 

com a questão do desenho: 

[...]  As  crianças,  quando  desenham  em  ambiente  estimulador  da 
expressão, não usam a cor estereotipada. O adulto porém, em nossa 
sociedade  letrada,  ganha  em  conhecimento  e  perde  em 
sensibilidade,  não  só  porque  preconceitos  e  clichês  culturais  se 
interpõem  entre  o  olhar  e  a  obra,  como  o  seu  próprio 
desenvolvimento tridimensional se deforma para o bidimensional das 
imagens planas. (MACHADO, SANDRONI, 1998, p.41). 

 Os  autores  acima  citados  destacam  que  a  visão  do  adulto  influencia 

negativamente no desenvolvimento da criatividade infantil porque  reforçam  clichês 

culturais. No caso do museu, o senso comum acaba por entendê-lo como lugar que 

guarda objetos antigos. 

 Considerando  o  enunciado  de  Luiz  Raul  Machado  e  Laura  C.  Sandroni 

podemos inferir que as ideias apresentadas pelo professor ao aluno sobre o que é o 

museu  influenciarão na concepção que a  criança vai formulando sobre  o espaço 

museológico. Logo, faz-se necessário um conhecimento do professor e uma ação 

refletida sobre o significado de tal espaço no processo de ensino e aprendizagem. 

Para aprofundar tal discussão utilizamos as conclusões de Inês Gouveia e 

Lise Corrêa Rodrigues,  (2006, p.3) advindas de um projeto  4 realizado no Museu 

Histórico  Nacional/MHN do Rio  de Janeiro  com  alunos do Ensino Médio.   Tais 

autoras entendem  que “o museu como um espaço plural, aberto aos mais diversos 

públicos, cuja dinâmica se dá através do diálogo constante com a sociedade, sendo 

neste sentido, um lugar de construção de conhecimento.”

4 “O  projeto  chama-se  Espaço  Museu  Construção  do  Saber  e  a  ênfase  é  a  construção  do 
conhecimento  em  todas  as  etapas  do  encontro  que  é  realizado  a  cada  mês.  O  público  é 
diversificado,  e  conta  com a  maior  participação  de  professores  que  pretendem descortinar  o 
Museu  junto  aos  seus  alunos.  Através  de  várias  etapas,  o  participante  do  projeto  tem  a 
oportunidade  de  refletir  sobre  conceitos  seminais  que  norteiam  o  fazer  museológico.  […] 
apresentamos um relato  de  experiência  que  demonstra  como esse  projeto  pode ter  os  mais 
diversos desdobramentos e apropriações que extravasam os muros, partindo da escola para as 
galerias da instituição e voltando à escola para fazer os alunos brincarem de museu.” Fragmento 
do resumo de  GOUVEIA, I.; RODRIGUES,L.C..  “Espaço museu construção do saber”Ano 1, Nº 
Especial I. Maio de 2006. Dôssie especial: Museus e públicos jovem. 
Disponível em:http:/www.unirio.br/jovemmuseologia/
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As professoras que participaram do projeto passaram por um preparo prévio 

no museu para que mediassem o trabalho em sala de aula de forma a contemplar os 

objetivos do projeto em questão.

Num determinado momento, trabalhou-se a construção dos conceitos do que 

era um museu com os professores e, aos poucos, numa dinâmica em grupo, foram 

sendo construídas possibilidades de outras compreensões sobre o conhecimento a 

respeito desse  espaço.  

Em outro trabalho desenvolvido no anos de 2004 com alunos do segundo ano 

do ensino médio5 a preparação dos alunos para a visita começou na sala de aula. 

[…] No mês em questão, as aulas normais de conteúdo deram lugar 
a  uma  oficina  sobre  museu,  patrimônio,  história  e  memória. 
Começando por aí, no ambiente de sala de aula, fizemos a dinâmica 
com os objetos  [...]   Este  trabalho permitiu  uma aproximação em 
relação  aos  conceitos,  especialmente  porque  não  tivemos  a 
preocupação  de  que  os  alunos  os  memorizassem  simplesmente. 
Assim como aconteceria com todas as outras etapas do projeto, a 
tônica era a construção dos conceitos, a reflexão crítica.[...]
(GOUVEIA,RODRIGUES, 2006, p.4)

 Após a visita  ao museu foi  proposto que montassem  uma exposição na 

escola e verificamos que  houve interação plena com tudo que haviam experienciado 

no museu.

[…]  Muitas  eram as  perguntas  e  também as possíveis  respostas, 
mas foi a partir desse momento que ficou mais clara a aplicação dos 
conceitos que havíamos discutido. Demos aos alunos a possibilidade 
de criar, tendo sido
acordado que haviam duas regras:
1) Eles deveriam selecionar um conjunto de objetos previamente e,
2) Estes objetos deveriam comunicar algo, conter uma mensagem, 
ter um objetivo.[...] (GOUVEIA,RODRIGUES, 2006, p.7)

Tal situação coloca ao professor no desafio de mediar o processo de ensino e 

aprendizagem buscando construir um conceito de museu que seja para além, de um 

lugar que guarda o passado, concepção a qual nos aliamos. 

Os  resultados  do  projeto  desenvolvido  por  Inês  Gouveia  e  Lise  Corrêa 

5 “A proposta de uma atividade educativa envolvendo o Museu Histórico Nacional foi pensada junto 
aos  alunos,  a  partir  do  contato  estabelecido  no  âmbito  do  estágio  curricular  de  docência.  A 
iniciativa justificou-se  pela necessidade de atividades práticas que estimulassem  a relação de 
ensino aprendizagem, onde o espaço de construção do conhecimento seja ampliado para além da 
escola. Apesar disto, o trabalho extra-muros - por se tratar de um Museu de História – pareceu-
lhes,  num  primeiro  momento,  algo  monótono,  silencioso  e  apenas  reflexivo.”  GOUVEIA,  I.; 
RODRIGUES,L.C..  “Espaço museu construção do saber”  Ano 1,  Nº Especial  I.  Maio de 2006. 
Dôssie  especial: Museus e públicos jovem. 
Disponível em :http:/www.unirio.br/jovemmuseologia/p.4
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Rodrigues  (2006),  corroboram para  enfatizar  as  conclusões  de  Vygotsky  (2009), 

sobre  a  importância  da  experiência  no  processo  de  ensino  e  aprendizagem. 

Segundo tal autor

[…]  a  actividade  criadora  da  imaginação  encontra-se  em  relação 
directa com a riqueza e a variedade da experiência acumulada pelo 
homem,  uma  vez  que  esta  experiência  é  o  material  com  que  a 
fantasia erige seus edifícios..[...] (VIGOTSKY,1930, p.17)

Carina  Martins  Costa  em  seu  texto  “  A escrita  de  clio  nos  temp(l)os  da 

mnemósine:  olhares  sobre  materiais  pedagógicos  produzidos  pelos  museus”, 

contribui com   a discussão de ultrapassar o entendimento de  museu como  “templo 

do  passado”.  Na  tentativa  de  mostrar  outras  possibilidades  a  autora  apresenta 

algumas perspectivas  que  são  dadas  aos  museus  e  como estes  reagem a  tais 

nomeações. Comprova que “a agenda pública pleiteada pela sociedade civil enfoca, 

de forma cada vez mais contundente, a luta pelo reconhecimento e pelo espaço de 

diversas memórias.” (2008, p.218)

Os  estudos e ações que construam outras compreensões para o museu para 

além  de  “lugar  que  guarda  coisas  do  passado”  é  importante   para  um  melhor 

desenvolvimento humano e da sociedade.   

Concordamos com Jörn Rüsen quando nos diz “que a história é enraizada 

nas necessidades sociais para orientar a vida dentro da estrutura tempo” (2010, p.25

). Desta maneira, o museu pode ser entendido como um espaço físico que pode sim 

nos  reportar   a  tempos  passados,  mas  que  acima  de  tudo,  é  um  espaço  que 

revitaliza  as consciências humanas.

Assim, “os museus desempenham importante papel no que diz respeito não 

só à criação de consciências pessoais, mas também à construção e à representação 

de identidades coletivas diversas “(COSTA, 2008, p.219).

Por  tudo  isso,  percebemos  a  importância  que  deve  ser  atribuída  aos 

diferentes espaços de aprendizagem. Em nosso caso selecionamos o museu mas, 

outros  espaços podem se constituir  como espaços significativos  no processo de 

desenvolvimento humano, assim como a escola.

Refletimos até então, sobre o museu como espaço formativo de consciência. 

Em relação  a  questão  ligada  a  existência  do  museu,  nos  perguntaríamos  quais 
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seriam as sensações, sentimentos e reflexões que levam as pessoas a estarem no 

museu.

Trata-se de uma pergunta para a qual são várias as respostas. Indicamos a 

perspectiva  apresentada por  José Francisco Duarte  Junior  (2003)  que prioriza o 

sentido  de  tais  sensações  em  nossas  vidas.  Para  o  autor   tais  sentimentos, 

sensações e reflexões são carregados de sentidos que educam nossa sensibilidade 

e desenvolvem nosso senso de organização. Conforme o autor, 

[...] um sentido no sentido. Ou seja: tudo aquilo que é imediatamente 
acessível a nós através dos órgãos dos sentidos, tudo aquilo captado 
de maneira sensível pelo corpo, já carrega em si uma organização, 
um significado, um sentido.[...] (DUARTE JR.,2003,p.12).

 Podemos compreender portanto que, ao adentrarem no  espaço do museu, o 

sujeito pode ou não estar interessado em lá  estar  (visitas livres ou por  meio de 

projetos educacionais);  pode ou não interessar-se ou interagir  com a  exposição 

visitada; no entanto, de uma forma ou outra, produzirá sentido sobre o que viu e  

viveu, advindo de suas  sensações.

Duarte  Junior  (2003,  p.13)  nos  fala  que  o   ser  humano   experimenta 

sensações a partir do contato e envolvimento com o espaço no qual vive. Nesse 

movimento o sujeito se transforma possibilitando o aumento de suas potencialidades 

para uma educação sensível capaz de manter  a responsabilidade pela espécie e 

pelo mundo no qual  habita,  “na necessidade atual e algo urgente de se dar maior 

atenção a uma educação do sensível, a uma educação do sentimento, que poder-

se-ia muito bem denominar educação estética”.

A conceituação de Duarte Júnior (2003) para  educação estética remonta à 

“raiz grega da palavra “estética”-  aisthesis, indicativa da primordial capacidade do 

ser humano de sentir a si próprio e ao mundo num todo integrado.” (2003, p. 13).

A relação entre as sensações e a educação pode ser identificada também nas 

análises de Vygotsky sobre fantasia, imaginação e sentimentos. Para esse autor, 

[…]  É  fácil  compreender  que  a  fantasia,  movida  pelo  factor 
emocional, do mesmo modo que a lógica interior dos sentimentos, 
surgirá com o aspecto mais íntimo, mais subjectivo da imaginação.
Mas  existe  além disso uma ligação recíproca  entre  imaginação e 
emoção.  Se  no  primeiro  dos  casos  anteriormente  descritos,  os 
sentimentos  influenciam  a  imaginação,  no  outro  caso  é,  pelo 
contrário,  a  imaginação  que  exerce  a  sua  influência  sobre  os 
sentimentos.  Poderia  chamar-se  a  este  fenómeno  lei  da 
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representação emocional da realidade, e a sua essência é formulada 
nos  seguintes  termos  por  Ribot:<<  Todas  as  formas  de 
representação  criadora  contêm  em  si  elementos  afectivos>>.  […] 
(VYGOTSKY, 1930, p.23)

Desta forma, podemos voltar no processo dito por Gouveia e Rodrigues (2006

) com  os professores e alunos envolvidos no projeto que aliaram estudos em sala e  

visita ao espaço do museu. As autoras explicaram que, dependendo da área visitada 

no  museu,  alteravam-se  as  sensações  dos  envolvidos,  mas  todos  os  lugares 

causavam alguma sensação advinda do cheiro, das lembranças provocadas pelos 

objetos sobre o  poder político, sobre a  escravidão e sobre a igreja, dentre outros. 

Enfim, havia sempre uma interação entre espaço, visitante e  exposição.

Após  esta  visitação  a  exposição  que  os  alunos  montaram  na  escola 

demonstrou que o olhar dos mesmos sobre os objetos modificou-se e foi possível 

dialogar com várias áreas do conhecimento. Um dos alunos levou notas de dinheiro 

que eram do seu avô que relatou a seu neto sobre a economia de sua época. Outro,  

a  partir  de  garrafas  de  vinho  expostas  levou  os  demais  a  refletirem  sobre  o 

alcoolismo e a  relação entre consumo de álcool  e  acidentes  de trânsito.  Outro 

ainda, partindo da  exposição de uma mochila, objeto que a princípio não se entende 

como integrante do museu, chamou muita a atenção pela peculiaridade: tratava-se 

de uma mochila na qual, em cada ano, o aluno escrevia textos de sua autoria. 

 Completou-se então o que Gouveia e Rodrigues (2006) assim como Duarte 

Jr. (2003)  entendem por  “sujeito da própria história” e a ideia “de sentir a si próprio”.  

Soma-se a  isto,  as conclusões de Vygotsky (1930)  que afirma a importância da 

atividade criadora do homem que  “faz dele um ser projectado para o futuro, um ser 

que contribui para criar e modifica o seu presente.” (p.10). 

Percebemos essa modificação  no re-significado que os alunos envolvidos no 

projeto coordenado por  Gouveia e Rodrigues (2006) deram  aos objetos.

Compreendemos  portanto,  que  o  museu  é  um  espaço  importante  para  o 

desenvolvimento da  sensibilidade, então, ele se constitui para além de um espaço 

educativo no sentido de  apenas apresentar possibilidades de ampliação do trabalho 

com conteúdos.  É um espaço que pode proporcionar  o  desenvolvimento  do ser 

humano dando-lhe possibilidades de experiências que consequentemente resultarão 

na  capacidade criadora e no  aguçamento das sensibilidades naturais do homem.
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 Para Duarte Jr.

[...]Definitivamente, a morte do sujeito não começa pelo pensamento, 
mas  por  sua  sensibilidade!  Sem  dúvida  nenhuma,  sentir-me  eu 
mesmo revela-se anterior  e determinante de qualquer  “pensar  em 
mim”  subseqüente.  O  que  aponta  novamente  para  essa  missão 
básica da educação nos dias presentes: estimular o sentimento de si 
mesmo, incentivar esse sentir-se humano de modo integral,  numa 
ocorrência paralela aos processos intelectuais e reflexivos acerca de 
sua própria condição humana.[...] (DUARTE JR.,2003,p.14)

Neste sentido o museu pode possibilitar ao  homem o  repensar sua  condição 

humana. 

 O museu deve existir para que os homens compreendam sua existência. É 

um espaço que deve ser resgatado não como algo para rememorar apenas, mas 

para tornar o homem reflexivo, sensível e colocá-lo com os  pés no chão e capaz de 

alçar longos e altos voos. O museu auxilia o homem a perceber sua realidade e 

transformá-la com sensibilidade. 

Por  fim,  ao  promovermos  o  desenvolvimento  da  sensibilidade  no  homem 

temos  a  possibilidade  de  perceber  e  rever  vários  aspectos  em  sua  vida. 

Acreditamos, desta maneira, contribuir para a formação de uma  sociedade  mais 

consciente,  na  qual  as  ações  educativas  sejam  realmente  pensadas  para 

desenvolver  o  espirito  criativo  que  todo  ser  humano carrega dentro  de  si.  Essa 

criatividade está expressa nos  registros, nas memórias, nas  imagens registradas e 

que são fragmentos da história que explodem, e possibilitam um processo de ensino 

e aprendizagem promovidos por  uma educação sensível , que possibilita  construir 

e  reconstruir  novas histórias.
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3. A ESTÉTICA NA ANÁLISE DE IMAGENS E MEMÓRIAS DE JOSÉ JULIANI:
    UM PROCESSO DE APRENDIZAGEM

Nos  capítulos  anteriores  discutimos  as  relações  possíveis  entre  arte  e 

educação e a importância do museu enquanto espaço de formação humana. Neste 

capítulo apresentamos o resultado da pesquisa realizada no Museu Histórico Padre 

Carlos Weiss na cidade de Londrina, Paraná, cujo objetivo foi selecionar imagens 

sobre  a  história  de  Londrina  para  serem  utilizadas  em  jogos  pedagógicos6 que 

proporcionem deslocamentos temporais no processo de aprendizagem da história 

intensificando a produção de narrativas históricas junto a alunos dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. 

O trabalho de seleção das imagens girava em torno das seguintes questões: 

quais seriam as imagens mais significativas? Quais imagens seriam capazes de 

suscitar sensações? De sensibilizar? De aguçar a curiosidade? Neste contexto o 

museu se  apresentou na pesquisa  como espaço de investigação.  Agora  não se 

tratava mais de uma visita,  mas de um estar lá, pesquisando e selecionando as 

imagens.

Optamos  por  trabalhar  com  as  fotografias  de  José  Juliani,  fotógrafo 

autodidata, datadas em 1933 a  1967.  Vimos o  quanto  era  complexa a  ação de 

selecionar  tais  imagens,  afinal,  havia  grande  quantidade  delas  nos  arquivos  do 

museu.

Analisamos  112  fotografias  que  expressam  a  sensibilidade  de  Juliani  ao 

registrar o cotidiano. As imagens estão digitalizadas e catalogadas   em categorias 

como:  agricultura,  transporte,  saúde  entre  outras.  Por  meio  das  fotos  podemos 

compreender os sentidos atribuídos pelo fotógrafo para as mais diversas situações e 

que  podem  ser  resgatados  no  presente  a  partir  de  nossa  interação  com  tais 

imagens.

Desse modo, Duarte Jr. (1981), declara e reafirma nossas reflexões sobre 

[…] a questão do sentido expresso pela arte, na experiência estética. 
Como já notamos,  a arte não transmite significados,  mas exprime 

6 Tais  jogos  pedagógicos  ainda  não  foram  elaborados.  Um  outro  grupo  de  pesquisadores 
(professores  e  acadêmicos)  estão  estudando  estratégias  metodológicas  para  montagem  dos 
mesmos.  Todas  essas  ações  investigativas  fazem  parte  do  Projeto  HISPED –  Histórias  de 
Sucessos Pedagógico: outros olhares para o ensino e a aprendizagem na escola, financiado pela  
Fundação Araucária e CNPQ e do qual participei como bolsista PIBIC/UEL.
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sentidos. Sentidos não conceituáveis e irredutíveis a palavras. A arte 
abre-me  um  campo  de  sentido  por  onde  vagueiam  os  meus 
sentimentos,  encontrando  ali  novas  e  múltiplas  maneiras  de  ser. 
Dissemos que na comunicação a linguagem deve “fechar”  o mais 
possível  o  campo  de  significados,  a  fim  de  que  uma  idéia  seja 
compreendida como o deseja seu emissor. Deve-se dizer “a manga 
de sua camisa está estragada” e não “a manga está estragada”, para 
que  a  comunicação  seja  eficaz.  Enquanto  que,  na  expressão 
artística,  sucede  o  inverso:  as  ambigüidades  e  as  múltiplas 
possibilidades de sentido são desejadas. […]
(DUARTE JR.,1981, p.85)

 Frente a amplitude das imagens a serem analisadas e da necessidade de 

expressar  as  razões  de  cada  escolha,  sabíamos  com  certeza,  ou  pelo  menos 

tínhamos uma ideia,  que para desempenhar tal  função o olhar  de pesquisadora 

deveria aliar-se à  sensibilidade. 

Para Charlot, 

[…] A característica do pesquisador é a de questionar a questão que 
lhe  é feita,  interrogar  os  termos nos quais  ela é formulada.  Deve 
construir e reconstruir o objeto que lhe é proposto e a questão que 
lhe  é submetida.  Isso é  muito  difícil,  tanto  mais,  que esse objeto 
parece amiúde evidente para o próprio pesquisador,  o qual  se vê 
preso,  enquanto  pessoa  particular,  nos  desafios  ideológicos  que 
conferem uma aparente consistência ao objeto.[...] 
(CHARLOT, 2000, p.15)

No caso desta pesquisa, o questionamento amplia-se para além do objeto a 

ser  pesquisado  pois,  o  objetivo  era  selecionar  imagens  capazes  de  aguçar  a 

sensibilidade do outro. Assim, a história e a estética relacionam-se neste trabalho no 

sentido de compreendermos um pouco o processo da constituição da cidade de 

Londrina por meio da sensibilidade do fotógrafo Juliani e com o intuito de sensibilizar  

os alunos a conhecerem mais essa história por meio dos futuros jogos pedagógicos. 

No decorrer  da  pesquisa  entendemos que precisávamos conhecer  mais  o 

autor daquelas imagens, do qual nos tornávamos mais íntimos a cada dia. Foi neste 

contexto que decidimos por entrevistar D. Lydia Juliani Martins, filha de José Juliani, 

nascida em 16 de Outubro de 1940, em Londrina, e atualmente, residente nesta 

mesma cidade.

 Lembramo-nos ainda da primeira conversa que tivemos por telefone com D. 

Lydia, antes de nosso encontro,  na qual  perguntou o objetivo de nossa pesquisa. 

Respondemos  que  acreditávamos  na  possibilidade  de  que  ao  conhecê-la 
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pessoalmente, estaríamos conhecendo  um pouco mais sobre seu pai.

E foi o que aconteceu. A simplicidade, a simpatia de D. Lydia nos despertou a 

sensação de como o trabalho  de seu pai era realizado com amor, admiração e 

dedicação e como envolvia toda a  família.  Vejamos abaixo um pouco de nossa 

conversa:

[…] Nós eramos em sete o total né, é [...] o papai veio pra Londrina 
com cinco e isso já é notório em todas as biografias. Cinco filhos. 
Imagina. Numa terra inóspita, quer dizer, só mata. Não tinha recurso 
nenhum, no começo, em 1933,  já pensou? Com cinco filhos,  sem 
médico,  sem nada  ainda,  era  uma loucura,  não  é? Então,  minha 
mãe, ficou apavorada.[...] Meu pai tinha comprado uma data perto da 
Catedral.[...] Eles vieram de Nova Europa, mas imagina chegar aqui 
com cinco filhos numa casinha que não tinha portas e nem janelas?
[...] A minha mãe, de tanto falar, trocou a data dele por uma outra e 
que hoje  é  o  Ype agora,  sabe ali?  De primeiro  era  Minas Gerais 
agora é Souza Naves, então, onde é o Ype agora foi a segunda casa 
dele praticamente,  né? Porque a primeira ele nem chegou bem a 
morar  porque  minha  mãe  ficou  muito  apavorada.  E  depois  ele 
vendeu aquela e passou do outro lado da rua, e ali ficou. Depois que 
ele parou de mexer com foto de estúdio ele vendeu a propriedade e 
mudou para o Jardim Bancário aqui pertinho de casa.[...] eu e minha 
irmã Maria, nascemos aqui. Nós somos londrinenses. Meus irmãos 
todos, o Paulino que era o caçulinha faleceu aqui com nove meses, 
porque naquela época qualquer doença simples e que hoje em dia 
criança  nenhuma  falece.  Ele  ficou  doente  e  morreu.  Eu  e  Maria 
nascemos aqui.[...]  Minha mãe, era uma guerreira, porque imagine 
você  [...]  Conhece  alia  a  rua  Souza  Naves?  A que  vai  para  o 
Aeroporto? Descia até lá embaixo pra lavar roupa, que era lá que 
eles tinham água, depois meu pai fez o poço [...] Imagine descer com 
lata pra ferver roupa porque naquela época não tinha Omo, não tinha 
Comfort,  não  tinha  nada.  Era  no sabão  mesmo ,e  no punho né? 
Descia com lata, lenha, com a trouxa de roupa e os filhos agarrados 
na saia. Descia  até lá embaixo, chegava lá lavava a roupa e imagine 
depois  subia  com aquela  roupa  úmida  até  na  casa...Imagine  que 
vida...nossa...e ali  meu pai  começou  o estúdio dele.  Ele botou a 
plaquinha  lá  né,  mas  naquela  época  ninguém  pensava  em  tirar 
fotografia eles pensavam em ganhar dinheiro, não é verdade? [...] 
justamente...  ele  começou  a  trabalhar  de  carpinteiro,  serrar  aqui 
serrar lá. Até que o engenheiro da companhia achou o papai.[...]
O  primeiro  mesmo  que  trabalhava  na  companhia  que  vinha  de 
Ourinhos era o Hans Kopp.  Papai já  venho com tudo lá de Nova 
Europa, ele se encantou com os fotógrafos ambulantes.[...] É por que 
veja bem, porque tinham as festas de igreja e vinham os fotógrafos  e 
aproveitavam pra tirar fotos do casamento e meu pai se encantou. 
Meu pai foi praticamente um autoditada. E quando este senhor falou 
que não iria trabalhar com fotografia meu pai comprou uma porção 
de coisas dele. […] Ele era muito interessado.[...]  Meu pai já tinha 
ideias naquela época.[...] Estas fotos eram publicadas no jornal da 
Inglaterra.[...] Justamente... qual era o objetivo? Propaganda. Nossa, 
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que couve-flor maravilhosa! Que beterraba! Que parreira! Essa terra 
deve ser super fértil! [...] Aliada à  propaganda, tinha o olhar artístico 
do meu pai. Eu admiro ver as fotos hoje, a nitidez, a profundidade, o 
enquadramento destas fotos. A máquina dele tinha fotômetro, mas 
ele não gostava de fotômetro. Ele gostava do olhômetro (risos). Ele 
confiava mais no olho dele. Se você observou aquela primeira foto 
que ele  fez para a  companhia  que ele  bateu duas chapas.  Eram 
chapas de vidro naquela época.  Quatro horas da tarde sem flash 
dentro de uma mata e você vê aquela nitidez é uma coisa fantástica!
[...] São belíssimas! [...](INFORMAÇÃO VERBAL7 )

Percebemos desta forma o quanto há de história e estética na vida desta 

família  e que refletiu  nas imagens que foram acessadas por  nós.  De uma certa 

forma, após conhecer D. Lydia nos sentimos mais próximos do autor. 

Tivemos, como já foi mencionado, o exercício de explicar o porquê de nossa 

seleção e mergulhamos na experiência da estética e,  se pensarmos na imagem 

fotográfica como uma obra de arte, ela

constitui-se  na  objetivação  dos  sentimentos,  isto  é,  na  sua 
concretização em um Símbolo. Frente a ela podemos contemplar os 
sentimentos engastados em suas formas, apreendendo-os enquanto 
expressividade.  Porém,  é  necessário  examinar-se  a  forma  dessa 
apreensão, já que neste caso a consciência se coloca de maneira um 
tanto  diferente  da  sua  atuação  cotidiana.  Os  modos  como  a 
consciência  humana  se  relaciona  com  o  mundo  apresentam 
diferenças e variações. (DUARTE JR.,1981,p.82)

Então,  concluímos  que  nossos  sentimentos  intrínsecos  naquele  momento 

influenciaram  o   processo  de  seleção  porque,  conforme  afirma  Duarte  Jr:  “no 

momento da experiência estética ocorre um envolvimento total do homem com o 

objeto estético” (1981, p. 83)

Assim como a estética está envolvida nesse processo com a história não é 

diferente. Concordamos com Jörn Rüsen (2010, p.25) quando nos diz “que a história 

é  enraizada  nas  necessidades  sociais  para  orientar  a  vida  dentro  da  estrutura 

tempo”.  Desta  maneira,  estas  imagens  apontam  algumas  reflexões  sobre  os 

espaços físicos que nos reportam há  tempos distintos e revitalizam as consciências 

humanas. 

Ao deparar com as imagens percebíamos que mergulhávamos em questões 

culturais de um povo nascente de uma miscigenação e que já impunha uma linha 

7 Conversa realizada na casa de D.Lydia com gravação. Trecho da gravação apresentado neste 
trabalho.
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narrativa para a sua história. O olhar de José Juliani nos mostra Londrina como uma 

cidade de  solo fértil, como D. Lydia  relatou.

 Estávamos a conhecer essa narrativa através das imagens de José Juliani. 

Segundo a  afirmação  de Rubem Alves,  o  ato  de  conhecer  é,  na 
realidade, um reconhecer: o novo adquire um nome e um sentido ao 
ser  comparado  e  relacionado  aos  conhecimentos  anteriores.  Por 
exemplo:  somente  aprendo  que  a  máquina  à  minha  frente  é  um 
“cortador de papel” (guilhotina) por já sei o que é “papel” e o que é o 
ato de “cortar”. Por isso Buber assinala que o relacionamento EU-
ISSO- o relacionamento prático com o mundo- é vivido no passado. 
Isto é: minha ação presente depende de meu esquema de valores e 
significações adquiridos anteriormente.
(DUARTE JR., 1981, p.90, grifo nosso)

Aqui é importante frisar como a história neste trabalho não tem seu caráter 

diferente da estética apontado por Duarte Jr.(1981), a “experiência estética” com seu 

caráter  voltado  aos  sentidos  e  a  história  voltada  aos  questionamentos  numa 

“experiência prática”. Com outras palavras, 

Em  EU-ISSO  a  consciência  sabe-se  dizer  distinta,  separada  das 
coisas: o sujeito conhece seus “limites” e subordina os objetos a si. 
Nesta esfera o homem age, construindo e alterando o mundo; nesta 
esfera se dão a ciência, a filosofia e todo saber e agir humanos.[...] 
Em EU-TU há presença total do EU frente ao mundo e vice-versa: 
todas  as  formas  possíveis  de  a  consciência  apreender  o  mundo 
estão presentes  no momento  dessa relação.  Nesta  esfera  ocorre, 
então, a experiência estética. (DUARTE JR., 1981, p.83)

Verificamos então, uma relação “EU-TU” um envolvimento pela análise das 

imagens na história de Londrina, as sensações destes povos que aqui desbravaram 

a grande mata. Sensações que aparecem claramente nas imagens registradas.

E  nesse  desejo  de  se  envolver  com  o  trabalho  proposto  abrimos  nossa 

primeira temática - a agricultura - o que nos levou a pensar no  homem da década 

de  1930  e  seu  contato  com a  natureza,  voltado  a  desbravar  novas  terras.  São 

imagens que apresentam a nudez do homem com a terra sem a invasão da cidade 

que seria criada, posteriormente,  por ele mesmo.

Acreditamos na sensibilidade deste homem que retratou o início da cidade 

que nascia. Uma das filhas de José Juliani, a Maria Juliani de Arruda, narra em seu 

livro: 

[…] As palavras “não sei” e “é impossível ser feito” não faziam parte 
de  seu  vocabulário.  De  tudo,  alguma  coisa,  pelo  menos  tinha 
conhecimento,  e  o  que  não  sabia,  com  paciência,  dedicação  e 
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criatividade conseguia fazer. Era extremamente criativo.
Após muito anos, perseguindo seu ideal de ser fotógrafo, tornou-se 
um  profissional  competente  que  aliava  seus  conhecimentos 
fotográficos a um profundo respeito, responsabilidade e amor a tudo 
que fazia. [...] (2002,p.17)

Conhecendo um pouco de quem registrou tais  imagens também podemos 

realizar outras leituras que nos fez questionar sobre esses  homens:  Quais eram 

seus  gostos?  Seu  cotidiano?  Costumes?  Vimos  a  partir  destas  imagens 

possibilidades de futuras pesquisas e compreendemos que o museu não é somente 

o “lugar do passado”. 

A capacidade criadora de Juliani se expandiu para além do seu tempo e ainda 

nos proporciona diversos aprendizados no  contexto contemporâneo.

O  pensamento  criador,  assim,  nutre-se  fundamentalmente  dos 
significados  sentidos,  isto  é,  daquelas  experiências  não 
simbolizadas,  encontrando-lhes conexões que, posteriormente, são 
transformadas em símbolos (verbais, lógicos ou artísticos). 
(DUARTE JR. 1981,p.89)

 Percebemos quanto há de contribuição nestas imagens registradas por um 

olhar sensível  e que podem ser trabalhadas com os professores e alunos numa 

perspectiva de apresentar também que a narrativa sobre o passado nos museus é 

construída a partir  do presente e com uma intencionalidade para o futuro. Esses 

deslocamentos temporais (presente – passado – futuro) podem ser compreendidos 

em  qualquer  situação  de  ensino  e  aprendizagem,  da  mesma  maneira  como 

aconteceu na análise destas imagens.

 Assim,

[…] Se os historiadores vierem a perceber a conexão essencial das 
três dimensões do tempo na estrutura da consciência histórica, eles 
podem evitar o preconceito acadêmico amplamente aceito de que a 
história lida unicamente com o passado: não há nada a se fazer com 
os problemas  do presente  e  ainda  menos com os do futuro.  […] 
(RÜSEN, 2010, p.37)

Nessa perspectiva os alunos podem se perceberem sujeitos da história e que 

o  presente  de  hoje  está  diretamente  ligado  a  um  passado.  Então,  com  esta 

aprendizagem haverá perspectivas de uma “aprendizagem significativa”.

[…] Este talvez seja o ponto crucial  com relação a aprendizagem 
significativa. Ela envolve a articulação do novo com o já existente; 
envolve a criação de  um sentido para o aprendido, em função do já 
conhecido. Enquanto que na simples “memorização” isto é, no ato de 
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“decorar”,  o  novo conceito  não se articula  aos anteriores,  não se 
integra a “visão de mundo” do sujeito; e assim, por não receber uma 
significação e uma valoração é rapidamente esquecido. Para que a 
aprendizagem e o  conhecimento  se dêem é necessário,  portanto, 
este  pequeno ato  criativo:  a  constituição  de  um sentido  e  de um 
“lugar” para o novo conceito, a partir de conhecimentos anteriores.[...] 
(DUARTE JR., 1981, p.91)

Então,  carregando  nossas  experiências  e  sensações,  fomos  analisando  e 

selecionando as imagens.  Não apresentaremos neste trabalho todas as imagens 

que  foram  selecionadas  na  pesquisa.  Optamos  por  trabalhar  com  cinco  que 

julgamos mais significativas. 

Uma  das  imagens  observada  (Fig.13)  nos  chamou  atenção  pois,  sem 

rotacioná-la, chegamos a não perceber a presença de um menino no meio de uma 

plantação de  verduras.    

Figura 13 – Plantação- Imagens José Juliani (1933 – 1967)

  

Fonte:  Acervo do Museu Histórico Pe Carlos Weiss, Londrina - PR (2011)

Podemos  realizar  uma  analogia  com  as  fotos  de  hoje  com  crianças 

posicionadas em estúdios dentro de conchas e outros objetos sem relação direta 

com o cotidiano no qual vive. Na imagem destacada, homem e natureza quase se 

tornam uma coisa só.  
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Em outra imagem novamente homem e natureza se integram. Trata-se da foto 

(Fig.14) e a criança, Maria, é filha de José Juliani, está posicionada ao lado de uma 

couve-flor.

A ideia de fartura, de terra fértil é transmitida na imagem. Filhos da terra, do 

trabalho, do homem e da natureza, lado a lado. O olhar da menina voltado para a 

couve flor cria uma atmosfera de curiosidade frente à imponência da natureza sobre 

o homem.

Figura 14 – Maria, filha de José Juliani (1933 – 1967)

  

Fonte: Acervo do Museu Histórico Pe Carlos Weiss, Londrina - PR (2011) 

A   imagem  (Fig.15)  nos  apresenta  uma  família,  ou  diversas  famílias, 

envolvidas no processo de  colheita do café.  Ao refletirmos sobre estas imagens 

percebemos as  sensações  vivenciadas pelos homens nesse período que são as 

lutas e persistências vivenciadas de sol a sol, chuva a chuva e que solidificaram num 

processo de aprendizado em meio a terra que plantando tudo brotava e crescia em 

abundância.
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Figura 15 – Café - Imagens José Juliani (1933 – 1967)
 

   

Fonte: Acervo do Museu Histórico Pe Carlos Weiss, Londrina - PR (2011) 

Ao  observarmos  a  imagem  (Fig.16)  podemos  apontar  a  presteza  destes 

homens desbravadores em busca de sua sobrevivência. A imagem ainda destaca a 

importância do trabalho em equipe para vencer os desafios da natureza. Um homem 

sozinho  não  conseguiria  desbravar  uma  terra  tão  vasta  em  floresta,  animais 

selvagens.

Para além das “propagandas para as pessoas de fora do Brasil” como nos 

disse D. Lydia e é constatado em material registrado e arquivado no Museu Histórico 

Pe. Carlos Weiss, vimos que havia um encantamento por estas terras, uma mágica 

para os primeiros homens que deslumbravam melhores condições de vida, ou um 

novo lugar para estar com suas famílias.
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Figura 16 – Natureza - Imagens José Juliani (1933 – 1967)

   

    

           Fonte: Acervo do Museu Histórico Pe Carlos Weiss, Londrina - PR (2011) 

E finalmente, realizando a análise da imagem (Fig.17) observamos uma ruela 

se abrindo e uma grande árvore preservada e podemos imaginar como os caminhos 

que se abriram para aqueles homens e que, alguns fatos foram preservados como 

algumas árvores e outros fatos ainda estão por ser descobertos, analisados, vistos e 

sentidos por outras pessoas que darão novos significados para suas histórias, neste 

caso, a história dos londrinenses.
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Figura 17 – Natureza - Imagens José Juliani (1933 – 1967)

    

Fonte: Acervo do Museu Histórico Pe Carlos Weiss, Londrina - PR (2011) 

Por  fim,  apontamos  algumas  possibilidades  no  processo  de  ensino  e 

aprendizagem na realização da pesquisa mais enfatizada aqui um pouco da história 

no âmbito estético por meio da memória de um homem sensível numa integração 

entre a arte e a educação por meio da linguagem imagética. Outras interpretações 

podem  ser  construídas  para  essas  imagens.  Optamos  trilhar  o  caminho  do 

entusiasmo que embalou os homens daquele tempo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entendemos que ainda há muito a ser discutido sobre os conceitos de arte e 

educação.  Nesse trabalho o foco foi  instigar  aos professores a perceber  que as 

interações entre os conhecimentos já vividos pelo homem e o que estarão por vir é 

um caminho  extremamente rico para a constituição de um processo de ensino e 

aprendizagem  significativo  e  pautado  no  desenvolvimento  “harmonioso”  do  ser 

humano no qual Santos (2008), nos apontou.

As imagens apresentadas nessa pesquisa  nos possibilitaram um exercício 

reflexivo  sobre  estes  espaços  físicos  e  nos  reportam  a  tempos  distantes 

possibilitando dialogar com outras formas de pensar a história.  

Compreendemos que o homem, ao ter a possibilidade de experimentar este 

contato com a arte desde à sua infância ou crescendo em um lugar que preserve e  

invista na expressão artística de seu povo, pode se  tornar um ser humano mais 

crítico.  Verificamos   que  a  viajem  proporcionada  pelo  curso  de  Pedagogia  nas 

cidades do Paraná ampliou o conceito do que vem a ser história assim como do que 

venha  a  ser  ensinar  história  para  crianças.  Duarte  Jr.  nos  fala  ser  necessário 

“desenvolver  os sentidos, eis a tarefa, tanto mais urgente quanto mais o mundo 

contemporâneo  parece  mergulhar  numa  crise  sem  precedentes  na  história  da 

humanidade.” (2003, p. 14)

Tivemos no desenrolar desta pesquisa de trabalho de conclusão de curso o 

propósito de iniciar um desbravamento na interação entre arte e educação propondo 

novas leituras para o acervo de José Juliani. Acreditamos ter alcançado algumas 

compreensões sobre tais  interações do homem com o meio e o tempo. Desejamos 

prosseguir   com  pesquisas  futuras  e  partilhar  nossas  ideias  contribuindo  para 

processo de ensino e aprendizagem que vá para além do espaço da sala de aula, e 

que  por  meio  das  possibilidades  o  homem  se  desenvolva  com  todas  as  suas 

potencialidades.
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