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Para minha família, amigas, amigos e para 

todas as crianças, inclusive as que vivem 

dentro de cada adulto. 

 

 “Quem pra chegar na escola leva uma vida... 

Pra quem essa vida já é uma escola” 

(Sertanília)  
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RESUMO 

O produto técnico artístico apresentado é um livro de artista para o público infantil, 

criado a partir de um conto autoral, que aborda a educação em espaços formais e 

informais de aprendizagem, com ilustrações que mesclam diversas técnicas, como 

gravura, pintura, colagem e desenho digital. Além disso, o livro tem sugestões para o 

educador sobre como utilizá-lo em outros conteúdos de sala de aula e algumas 

propostas de atividades para as crianças criarem seus próprios livros com suas 

histórias e desenhos.  

  
Palavras chave: Livro de artista; Arte educação; Espaços formais e informais de 
aprendizagem. 
  



 

 

ABSTRACT 

The presented technical-artistic product is an artist's book for children, created from a 

copyright story that deals with education in formal and informal learning spaces, with 

illustrations that mix several techniques, like engraving, painting, collage and digital 

drawing. Moreover, the book has suggestions for educators on how to use it in 

different contents of class and some proposal activities for children to create their 

own books with their own stories and drawings. 

 

Keywords: Artist’s book; Art Education; Formal and informal learning spaces.  
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1   ABRE A RODA TINDOLELÊ 

“Abre a roda Tindolêlê / Abre a roda Tindolalá / 

Abre a roda Tindolelê, Tindolelê, Tindolálá...”  

 

Para introduzir este trabalho, cito essa cantiga de domínio público que é muito 

utilizada por educadores para iniciar as cirandas. Assim como brincadeiras são 

coisas sérias, é possível fazer um Trabalho de Conclusão de Curso brincando. Para 

isso, foi necessário mergulhar nas lembranças da minha infância vivida na zona rural 

de Valença-BA, permeada por todos os cantos, encantos e pessoas envolvidas 

nesta importante fase da vida. Este memorial aborda o processo criativo da 

produção de um livro de artista para o público infantil, a partir de um conto autoral, 

relacionado ao ensino e aprendizado em espaços formais e informais de 

aprendizagem.  

Durante a minha infância na zona rural de Valença-BA tive contato com as 

Artes Visuais desde cedo, por vontade própria e estímulo da minha família. Na 

escola as atividades artísticas eram, em sua maioria, realizadas em decorrência de 

datas comemorativas, tais como o dia dos pais, dia das mães, folclore, São João, 

Natal, dentre outras; nestas ocasiões tínhamos que desenhar, pintar ou fazer 

coreografias com algo já pré-estabelecido. O contato com a natureza também foi 

favorável para estimular a minha sensibilidade e expressão artísticas, 

desenvolvendo uma relação de pertencimento com o local onde eu vivia. A escola 

na qual estudei era longe da minha casa, mas o caminho sempre foi muito dinâmico 

por conta da afinidade que eu possuía com a região. Neste percurso, aprendi valores 

com amigos e parentes e vivi experiências tão valiosas quanto às adquiridas na 

escola.   

Na graduação em Artes Visuais, sempre busquei relacionar os temas 

estudados nas aulas com a minha infância ou com a educação infantil. Na disciplina 

Projetos em Artemídia II desenvolvi um livro infantil sobre a vida e obra de Abraham 

Palatnik – considerado o pai da arte cinética –, com atividades que convidam os 

leitores a entender e experimentar o processo de criação do artista. Já em Tópicos 

Especiais em Artemídia I – Pintura, criei o livro “Joãozinho me disse”, o qual consiste 

em uma série de aquarelas, utilizadas como suporte para os relatos, escritos na 

forma de versos a respeito de Joãozinho (uma criança de 4 anos que mora em 

Cachoeira-BA) e também frases ditas por ele próprio.  
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Considerando esses antecedentes, o livro de artista “As Escolas de Joana” é 

uma continuação das experimentações sobre a literatura infantil relacionada às Artes 

Visuais. O conto proposto para o livro de artista foi escrito durante o curso, na 

disciplina “Educação em espaços não formais de aprendizagem”, inspirado nas 

vivências da minha infância e aborda a educação em espaços formais e informais de 

aprendizagem, apresentando sugestões e possibilidades de inserir a arte no 

cotidiano escolar das crianças. A personagem central, uma menina de oito anos 

chamada Joana, é inspirada na criança que eu fui e representa algumas crianças 

que estudam na zona rural e gastam muito tempo para se deslocarem até a escola.   

Sobre as ilustrações em técnica mista feitas para o livro, é importante salientar 

sua contribuição narrativa, pois considero que as imagens também podem ser lidas e 

interpretadas pelas crianças como parte da história, contribuindo, deste modo, com o 

aprimoramento do olhar, uma vez que: 

 
O ilustrador utiliza, em seu trabalho intertextual, o mesmo instrumental 
técnico e até o mesmo suporte do pintor - aquarela, acrílica, guache, tela. 
Esses aspectos configuracionais se assemelham a uma pintura, mas 
existem diferenças fundamentais entre uma e outra. Enquanto a ilustração 
sempre narra uma história, e vincula-se semioticamente a temporalidade 
dos fatos, aos momentos mais significativos, a pintura apresenta-se, aos 
olhos do espectador, como narrativa ou não. (ARAUJO, 2008, p. 2) 
 

Assim, os leitores do livro de artista podem se identificar com as imagens, 

relembrando momentos da sua própria infância e da vida escolar. De acordo com 

Mirian Celeste (2010, p.12) a linguagem da arte foi feita para o homem mergulhar 

dentro de si mesmo, exteriorizando suas emoções para outros indivíduos. Sendo 

assim, a arte é importante nas escolas porque é significante também fora dela. Por 

ser um conhecimento construído pelo ser humano através dos tempos, a arte é um 

patrimônio cultural da humanidade e todas as pessoas têm direito a esse saber, pois:  

 
Tratar a arte como conhecimento é o ponto fundamental e condição 
indispensável para esse enfoque do ensino de arte [...]. Ensinar arte 
significa articular três campos conceituais: a criação/produção, a 
percepção/análise e o conhecimento da produção artístico-estética da 
humanidade, compreendendo-a histórica e culturalmente. (MARTINS, 2010, 
p. 12) 

 
Da mesma forma que as Artes Visuais, a literatura infantil surge como uma 

ferramenta imprescindível para a formação do indivíduo, pois é possível despertar 

sua sensibilidade e percepção através do contato com outros mundos, pessoas e 

circunstâncias. Jandimara Silva (2008, p. 4) afirma que o educador pode mediar esta 
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relação mesmo antes da criança saber ler, através de rodas de leituras e contação 

de histórias, pois assim ela poderá desenvolver o hábito de ouvir e prestar atenção.  

Geralmente a alfabetização acontece nos espaços formais de aprendizagem, 

nos quais o aluno aprende a ler e escrever com livros didáticos, os quais infelizmente 

nem sempre mostram a sua realidade local. A educação formal é regulamentada 

pelo Ministério da Educação e por isso deve seguir uma grade curricular pré-

estabelecida, com objetivos específicos e padrões construídos há muitos anos. No 

entanto, grande parte da nossa vida é vivida em espaços informais e não-formais de 

aprendizagem. A família, o círculo de amigos e a igreja, são exemplos de espaços 

informais; já os centros culturais, ONGs e museus são exemplos de espaços não-

formais, onde a participação e a interação das pessoas são fatores fundamentais 

para o aprendizado. As vivências de todos são valorizadas e utilizadas pelo 

educador como instrumento pedagógico, o qual trabalha a individualidade de cada 

um a favor do coletivo.  

Como experiência em uma instituição não-formal de aprendizagem, relato o 

trabalho realizado como arte educadora e contadora de histórias na ONG Casa de 

Barro - Cultura, Arte, Educação, na cidade de Cachoeira-BA. As vivências que lá 

desenvolvi me serviram de inspiração para utilizar o livro infantil e a arte educação 

como ferramentas de valorização do patrimônio cultural e das memórias adquiridas 

ao longo da vida, pois, segundo Octávio Ianni (1999), “a memória é o segredo da 

história, do modo pelo qual se articulam o presente e o passado, o indivíduo e a 

coletividade.” Em algumas atividades realizadas na Casa de Barro, tive a 

oportunidade de visitar zonas rurais dessa cidade e conhecer crianças de uma 

região chamada Tupim, próxima da Vila de Belém da Cachoeira. Dessa forma pude 

perceber como o tema do livro também se relaciona com o contexto local, 

aproximando as realidades semelhantes de regiões distintas.  

Com a criação de um livro de artista para crianças viso reforçar a importância 

das Artes Visuais e da Literatura no universo infantil, visto que esses instrumentos 

são de suma importância para a formação do indivíduo. Ao sugerir, neste trabalho, 

atividades para os educadores e para as crianças, pretendo torná-los multiplicadores 

dos conhecimentos adquiridos, valorizando sua cultura a partir do conhecimento de 

outras realidades e estimulando a criação literária com base em suas próprias 

histórias. As ilustrações que mesclam diversas técnicas artísticas serviram para 

fomentar a leitura de imagens, despertando interesse nos temas abordados na 
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narrativa, uma vez que Flávia Brocchetto Ramos (2011) afirma que “a alfabetização 

deveria ter início na leitura da imagem, o que geraria melhores leitores do mundo e, 

inclusive, das palavras quando chegasse seu momento.”  

A história narrada no livro acontece na Fazenda Tremedal e na Escola 

Municipal Dr. Rafael Trócoli, localizadas na zona rural da cidade de Valença-BA, 

onde passei minha infância. A personagem Joana caminha por vários lugares até 

chegar à escola, dentre eles as plantações de cacau, os pastos, uma casa de farinha 

e uma vargem, que é uma planície inundada próxima a um rio. Atualmente, alguns 

desses lugares foram abandonados ou substituídos por plantações de banana, 

tornando o acesso mais difícil ou impossível. Contar a história desses espaços 

esquecidos com o tempo é trazer de volta as memórias de várias pessoas dessa 

região e de suas proximidades, reconhecendo a importância do lugar enquanto 

formador do cidadão, pois, segundo Moacir Gadotti (2006), “a vivência na cidade, por 

si só, constitui-se em um espaço cultural de aprendizagem permanente e 

espontâneo.”   

Para desenvolver o produto, utilizei conceitos e metodologias do Human 

Centered Design e do Design Thinking, aprendidos durante as orientações com o 

professor Taygoara Aguiar e através de pesquisas bibliográficas. Estes métodos 

utilizam a experiência do designer como fator imprescindível para a criação do 

produto, levando em conta as necessidades e motivações das pessoas para criar 

soluções de possíveis problemas. O livro “As Escolas de Joana” busca atender aos 

educadores da Educação Infantil e às crianças de 7 a 10 anos, tornando-se um 

mediador da relação do educando com a arte educação e sua realidade, 

estimulando a sua cognição e valorizando as suas vivências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

2   ESSA CIRANDA NÃO É MINHA SÓ 

 

“Essa ciranda não é minha só / ela é de todos nós / 

ela é de todos nós / A melodia principal quem diz / 

é a primeira voz / é a primeira voz / Pra se dançar 

ciranda / Juntamos mão com mão / Fazemos uma 

roda / Cantamos a canção...”  

 

Assim como a ciranda citada nessa cantiga popular, o processo criativo para a 

realização deste trabalho não é só meu. Os percursos que eu fiz durante a infância, 

com minha família, amigos e amigas, até chegar ao curso de Artes Visuais na 

UFRB, junto com os professores e colegas, o trabalho realizado na ONG Casa de 

Barro em Cachoeira-BA, com os educadores e as crianças, foram de suma 

importância para a concretização do livro. Os rumos foram decididos por mim, mas 

todos colaboraram de alguma forma para que eu chegasse até aqui, pois esse 

processo não aconteceu apenas no curso de Artes Visuais, mas em toda a minha 

vida.  

Quando eu era criança, sempre quis ser artista. Desenhava em todas as 

páginas em branco que via, brincava de desenhar com minhas primas, até que um 

dia pensei em ser desenhista. Meus pais e minha família sempre me incentivaram, 

compravam materiais artísticos, elogiavam meus desenhos e me davam trabalhos 

para fazer, fosse um cartaz da igreja ou uma pintura na parede. Cresci também 

sendo reconhecida como uma artista na família, já que esta também era artística – 

meus pais e irmãos são músicos e fotógrafos. Aprendi a fotografar com meus pais e 

a utilizar programas de design gráfico com meu irmão mais velho. Assim, fui 

mesclando técnicas de fotografia, desenho, manipulação digital e design. O gosto 

pelas diversas técnicas artísticas veio desde cedo, me acompanhou durante a 

graduação e se expressou neste livro.  

Outra atividade que me fascina há muito tempo é a educação infantil. Brincava 

de escolinha com minhas amigas e bonecas, adorava ser a professora – isso porque 

minhas tias são educadoras e me inspiram até hoje. Quis cursar Pedagogia porque 

todos diziam que eu levava jeito com crianças, que deveria investir na área. Não fiz 

esse curso, mas trabalhei com crianças durante alguns anos, fazendo animação de 

festa infantil, realizando contações de história e pintura facial. 
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Na adolescência, participei ativamente do movimento cultural de Valença-BA, 

através da Ocupação Cultural, sarau que une Literatura, Música e Artes Visuais. A 

partir desses eventos, pude aperfeiçoar meus trabalhos gráficos em função de peças 

desenvolvidas para a sua divulgação. Foi também nesse contexto que surgiu a 

Boneca Zamília (Zazá), a qual participava cantando e recitando poesias e 

atualmente é a personagem que utilizo na Contação de Histórias. Participando de 

bandas, reconheci a importância da música popular e da cultura regional, através do 

convívio com artistas locais, os quais me motivaram a cursar Artes Visuais na UFRB. 

Durante o curso utilizei a fotografia como linguagem artística em alguns 

trabalhos, visto que é a profissão que desenvolvo até hoje junto da minha família. No 

entanto, ao ser chamada para estagiar como Arte Educadora, na ONG Casa de 

Barro – Cultura, Arte, Educação, em Cachoeira-BA (Figura 1), percebi que gostava 

mesmo de lecionar para as crianças através da arte, de forma multidisciplinar. Lá, 

com a ajuda da equipe, pintei paredes com temas da cultura do Recôncavo, criei 

ambientes lúdicos que favorecem o desenvolvimento infantil, conheci artistas locais, 

descobri o potencial da literatura infantil para a formação do indivíduo, desenvolvi 

técnicas para a contação de histórias, fiz oficinas de colagem, brinquedos e 

brincadeiras, mostrei às crianças a importância da sua cultura. Até que eu também 

redescobri e reafirmei a importância da minha.  

 

 

Figura 1 - Contação de histórias na Casa de Barro. Fonte: Caroline Moraes 



16 
 

 

Foi nesta ONG que surgiu a ideia de criar um livro, pois eu passava boa parte 

do tempo na biblioteca infantil, lendo e aprendendo as histórias para contar. Resolvi 

escrever sobre minha infância na Fazenda Tremedal, pois, graças ao que vivi lá, me 

tornei a pessoa que sou hoje. O lema da Casa de Barro é uma frase de Leon Tolstói 

que diz “Se queres ser universal, canta a tua aldeia”, e é isso que eu faço nesse 

trabalho: canto a roça, canto a infância, o brincar, a família e as artes. 

Da mesma forma que busco compreender a importância das minhas vivências 

neste trabalho, é necessário que cada um reconheça o valor das suas origens para 

um melhor entendimento de si mesmo. Percebo que através da arte encontramos 

uma forma de expressão para externar o que há de mais intrínseco em cada ser 

humano. A Proposta Triangular de Ana Mae Barbosa parte desse princípio, 

utilizando três abordagens para construir o conhecimento em Artes: conhecer a sua 

contextualização histórica, produzir arte e analisar uma obra de arte. Nas palavras 

de Lívia Marques (2008): 

 
Essa abordagem de ensino busca ampliar a capacidade dos indivíduos para 
ler, fruir e decodificar as imagens produzidas por artistas ou do mundo 
cotidiano que nos cerca. O fazer artístico, a leitura da obra de arte e a 
contextualização são componentes integrados e articulados do ensino / 
aprendizagem. (CARVALHO, 2008, p. 84) 
 

Assim sendo, o ensino de Artes deve possibilitar às crianças a vivenciar e 

compreender as linguagens artísticas a partir da própria experiência, estimulando os 

recursos pessoais, a pesquisa de materiais e técnicas, permitindo um trabalho 

centrado na reflexão e na percepção. Por isso, o livro de artista “As Escolas de 

Joana” parte de várias experiências vividas na minha infância: a caminhada para a 

escola longe de casa, o convívio com uma família atenciosa, as brincadeiras ao ar 

livre e a educação em espaços informais de aprendizagem. Esses acontecimentos 

foram transformados em um conto, ilustrados e reunidos em um livro, para mostrar 

que as crianças aprendem com todo mundo e em qualquer lugar.  
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2.1   ARTES VISUAIS, EDUCAÇÃO E DESIGN GRÁFICO 

 

As ideias abordadas neste trabalho são embasadas, principalmente, nas ideias 

de John Dewey (2010) sobre a importância da experiência nas Artes Visuais; de 

Paulo Freire (2013) sobre a Educação popular e Rafael Cardoso (2012) sobre a 

relação entre memória, identidade e Design. A proposta é dialogar estas três áreas 

específicas, que se relacionam diretamente com a produção do livro de artista, 

utilizando como ponto fundamental as vivências – tanto a minha, quanto as das 

crianças para as quais o livro é destinado.  

De acordo com Lívia Marques (2008), um dos autores cuja produção científica 

influenciou as tendências educativas do início do século XX foi o filósofo americano 

John Dewey, já que: 

 
Suas ideias exerceram influência em diversas áreas no campo das ciências 
humanas e inspirou a chamada ‘Escola Nova’. Diferentemente da educação 
tradicional, a Escola Nova prioriza o interesse do aluno e os problemas 
correntes de uma sociedade em constante mudança. Dewey considerava 
que não deveria existir separação entre a vida e a educação e que a 
experiência era uma das formas de efetivar a aprendizagem. (CARVALHO, 
2008, p.80) 
 

Ainda segundo a autora, os programas de Arte deveriam ser baseados em 

experiências reais e relacionados ao contexto social dos educandos, inseridos nos 

lugares aos quais estes pertencem; tal estratégia reforçaria e ampliaria os espaços 

desses indivíduos no mundo, pois as crianças desenvolvem sua inteligência por 

meio das relações que criam com o meio onde vivem. A respeito dessas interações, 

John Dewey (2010) defende que “A experiência ocorre continuamente, porque a 

interação do ser vivo com as condições ambientais está envolvida no próprio 

processo de viver” (DEWEY, 2010, p. 109).  

Em seu trabalho “A Arte como Experiência” (2010), Dewey conceitua a 

experiência singular, na qual as emoções e ideias são modificadas de acordo com 

as situações de resistência e conflito. Nas ocasiões em que há distração e 

dispersão, os momentos não são devidamente aproveitados, pois há uma 

discordância entre o que pensamos, desejamos e obtemos. Na experiência singular, 

as vivências fazem o percurso até a sua concretização, como é o caso do livro de 

artista “As Escolas de Joana” (Figura 2), no qual a minha experiência de frequentar 

uma escola longe da minha casa durante a infância foi estruturada em um conto e 
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ilustrações até se transformarem em uma memória tangível em forma de objeto. 

Sobre essa transformação, John Dewey contextualiza que: 

 
O ato de produzir, quando norteado pela intenção de criar algo que seja 
desfrutado na experiência imediata da percepção, tem qualidades que 
faltam à atividade espontânea ou não controlada. O artista, ao trabalhar, 
incorpora em si a atitude do espectador. (DEWEY, 2010, p.128) 
 

Portanto, a experiência é aqui entendida como força motriz para a produção 

artística e deve ser estimulada desde a infância, pois é essencial que a arte seja 

introduzida na vida do indivíduo durante as primeiras fases da educação, para 

desenvolver sua expressão, pensamento crítico e sensibilidade. Em consonância 

com essa ideia, Aurora Ferreira (2012) afirma que a arte é uma fonte de alegria e 

prazer, pois permite a organização do pensamento através das atividades criadoras 

propostas. Dessa forma, essa importante disciplina e área do conhecimento humano 

possui grande influência no desenvolvimento da personalidade.  

A personagem Joana – que me retrata na infância – foi ilustrada negra por 

questões de representatividade, pois, na maioria dos livros pesquisados, as 

personagens principais são brancas, com cabelos lisos e olhos claros, diferentes de 

grande parte das crianças do Recôncavo da Bahia. Reencontrei minha criança 

interior em Cachoeira-BA e, já que esta cidade é majoritariamente negra, este foi um 

dos principais motivos para que a personagem se configurasse com essa cor de 

pele.  

 

                       

Figura 2 - Capa do livro de artista “As Escolas de Joana”. 
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Compreendemos que a “atividade artística deve ser estimulada por meio dos 

sentidos, da imaginação e de atividades lúdicas, que irão ampliar as possibilidades 

afetivas, sociais e criadoras da criança.” (FERREIRA, 2012, p.12). No que diz 

respeito à utilização das artes na educação, Ana Mae Barbosa (1991) nos diz que:  

 
Arte não é apenas básico, mas fundamental na educação de um país que 
se desenvolve. Arte não é enfeite. Arte é cognição, é profissão, é uma forma 
diferente da palavra para interpretar o mundo, a realidade, o imaginário, e é 
conteúdo. Como conteúdo, arte representa o melhor trabalho do ser 
humano. (BARBOSA, 1991, p. 04) 
 

Por conta disso, no final do livro (Figura 3) proponho que a criança conte sua 

própria história, através de um livro artesanal ilustrado que ela mesma possa fazer. 

Depois sugiro que desenhe seus amigos, suas brincadeiras favoritas, sua escola, 

dentre outras situações. Assim, ela poderá ter um registro do seu contexto histórico, 

entendendo ainda mais o mundo que a rodeia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Página do livro com proposta de atividade para as crianças.  

 

Ainda sobre uma educação efetiva que considera e valoriza o entorno do 

indivíduo a favor da coletividade, Paulo Freire (2013) é categórico quando afirma 

que não existe educação fora de uma sociedade e que o homem não vive em um 
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ambiente vazio. A partir daí, é possível notar a relação considerável que existe entre 

o ser humano, suas experiências e sua produção artística. Na escola onde estudei, 

havia uma grande área verde para as crianças brincarem livremente (Figura 4); as 

brincadeiras típicas da época, como “Três três passará”, “Pobre de marré deci”, 

“Amarelinha”, “Chicotinho queimado”, dentre outras, eram ensinadas pelas crianças 

mais velhas e estimulavam a coordenação motora, equilíbrio, ritmo e a convivência 

em grupo. A partir dessas experiências, mostro no livro como eu aprendi brincando 

diversos valores essenciais para a vida em sociedade, como compreensão, respeito 

e diálogo (Figura 5). 

 

 

Figura 4 - Área verde e fachada da Escola Dr. Rafael Trócoli, na zona rural de Valença-BA.  
Fonte: Pesquisa de campo 2014. 
 

  

Figura 5 - Página 19 do livro “As Escolas de Joana”, mostrando algumas brincadeiras. 
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No que concerne à relação de ensino e aprendizagem que busco 

compreender com este TCC, Freire (2013) diz que a ação de ensinar é algo 

característico da humanidade, vem de tempos primórdios e estende-se para toda e 

qualquer tipo de sociedade. Em seu discurso, ele assegura que ensinar inexiste sem 

aprender e vice-versa e, foi aprendendo socialmente que, no decorrer da história, 

mulheres e homens descobriram que era possível ensinar. Dessa forma, a 

capacidade criadora do indivíduo está diretamente ligada ao modo como ele interage 

com os outros e com as experiências adquiridas e vivenciadas, bem como o 

reconhecimento da sua cultura e das suas origens, onde: 

 
A integração ao seu contexto, resultante de estar não apenas nele, mas 
com ele, e não a simples adaptação, acomodação ou ajustamento, 
comportamento próprio da esfera dos contatos, ou sintoma de sua 
desumanização, implica em que, tanto a visão de si mesmo, como a do 
mundo, não podem absolutizar-se, fazendo-o sentir-se um ser desgarrado e 
suspenso ou levando-o a julgar o seu mundo algo sobre que apenas se 
acha. A sua integração o enraíza. (FREIRE, 2013, p. 58-59). 

 
Assim, à medida que o ser humano se torna consciente da sua história, 

percebe-se enquanto um ser incompleto e, por conta disto, busca experiências 

novas, com outros seres, para suprir a necessidade do saber. Determinado 

conhecimento pode ser utilizado como ferramenta de transformação social, pois “a 

partir das relações do homem com a realidade, resultantes de estar com ela e de 

estar nela, pelos atos de criação, recriação e decisão, vai ele dinamizando o seu 

mundo” (FREIRE, 2013, p.60). A partir do momento que o educando domina a sua 

realidade, vai humanizando-a e acrescentando a ela algo que ele sabe fazer, 

tornando-se parte integrante do seu contexto social. Com base em suas memórias e 

vivências é possível então criar a sua identidade.  

Da mesma maneira, Rafael Cardoso (2012) mostra que “cada um extrai do 

passado aquilo que considera importante, ou relevante, e o assimila àquilo que 

considera ser sua identidade no presente.” (CARDOSO, 2012, p. 91). Nesse caso, 

tratar da minha infância, da época escolar, das brincadeiras e pessoas envolvidas 

nessa fase, em um livro de artista, remete a uma lembrança coletiva que várias 

pessoas da Fazenda Tremedal tiveram e se recordam ao ter contato com o livro, 

pois: 

A maioria das experiências que temos ao nosso dispor não é acessada a 
qualquer momento pelos sentidos, mas por meio da memória. A capacidade 
de lembrar o que já se viveu ou aprendeu e relacionar isso com a situação 
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presente é o mais importante mecanismo de constituição e preservação da 
identidade de cada um. (CARDOSO, 2012, p. 73) 
 

Realizar este trabalho exigiu que eu relembrasse diversos momentos do meu 

passado e relacionasse com o presente, através de relatos da minha família e de 

fotografias dos lugares por onde eu passei, refazendo o trajeto da personagem 

Joana e percebendo o que foi alterado com o tempo. Para fazer as ilustrações e a 

diagramação foi necessária uma análise de livros infantis similares, buscando 

referências de texturas, tipografia, paleta de cores e traço. Essa observação foi 

muito importante para concluir o projeto, permitindo aferir o que Cardoso (2012) 

afirma: “O bom designer de livros costuma ser o que gosta de ler. [...] O 

aprofundamento e o estudo atribuem ao trabalho uma densidade que o diferencia do 

comum. ” (CARDOSO, 2012, p.252)  

Artes, Educação e Design são áreas que estão intensamente ligadas, pois 

dedicam-se à objetivação, construção e à materialização de ideias. Neste projeto, 

relaciono as três por meio da experiência vivenciada por mim no decorrer da minha 

vida: a Arte e o Design como formas de expressão e realização do produto, e a 

Educação como a maneira de transmitir conhecimentos e entender a si mesmo. 

 

 

2.2   LIVRO DE ARTISTA 

 

A utilização do termo “Livro de Artista” ocorreu devido seu caráter 

interdisciplinar, já que neste trabalho são abordadas três áreas específicas; também 

porque as ilustrações foram produzidas a partir de técnica mista, uma vez que 

durante a minha vida eu trabalhei com diversas expressões artísticas: desenho, 

pintura, fotografia, música, teatro e arte educação. Segundo Antonio Carlos Portela 

(2009), com as variadas formas de expressão através de imagens, trabalhando 

desde o texto até as cores, dimensões, texturas, montagem e manuseio, o livro de 

artista instaura uma relação íntima com o fruidor, que é despertado por valores que 

estão além de sua significação cotidiana. Imagens e palavras são a matéria-prima do 

livro de artista e são elementos imprescindíveis para a produção focada no público 

infantil, pois de acordo com Amir Brito Cadôr (2012): 
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Não basta que o texto e a imagem sejam do mesmo autor para que seja 
considerado um livro de artista. É preciso pensar o livro como um todo, de 
modo que forma e conteúdo sejam indissociáveis. Uma das características 
do livro de artista é a autonomia projetual, quando o autor participa de todos 
os estágios da obra, desde a escolha de materiais, formato, leiaute, 
encadernação, impressão, mesmo que não execute pessoalmente as 
tarefas. O livro é uma obra em si, e não apenas o veículo para a 
transmissão de um conteúdo verbal. A experiência de manusear esses 
livros é parecida com a que as crianças vão encontrar mais tarde, diante de 
uma obra de arte: a capacidade de maravilhamento, de surpresa, de 
estímulo ao olhar e à inteligência. (CADÔR, 2012, p. 61/62) 
 

No caso do livro “As Escolas de Joana”, eu participei da maioria das etapas de 

produção: texto, storyboard, ilustrações, diagramação, escolha do formato e do 

material. A impressão e encadernação foram feitas por Adna Alves, em Salvador-BA 

e a revisão do texto foi realizada por Kelvin Marinho. 

 Sobre essa colaboração na execução do projeto, Paulo Silveira (2008) 

demonstra em seu trabalho intitulado “A página violada: da ternura à injúria na 

construção do livro de artista” que o livro de artista pode designar tanto a obra 

quanto a categoria artística, pois seu conceito ainda é muito questionável por 

envolver outras especialidades, como estética e literatura. A colaboração 

interdisciplinar envolve questões do afeto expressado através das propostas gráficas 

ou de leitura – como exemplificado na imagem a seguir (Figura 6), na qual o texto 

contorna a forma da ilustração – e também na utilização elementos como cata-

ventos e tecido para representar o sol e algodão para as nuvens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Página 13 do livro “As Escolas de Joana”. 
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Sobre o uso de ilustrações em livros infantis, Claudia Mendes (2010) cita que 

no universo contemporâneo da produção cultural para crianças, no Brasil, o livro 

ilustrado destaca-se como um produto que permite a expressão de conteúdos 

regionais, sendo um possível contraponto à massificação da cultura globalizada. 

Para os jovens leitores, ele pode desempenhar um papel importante na formação de 

uma identidade cultural que leve em conta a diversidade da cultura brasileira. As 

crianças da zona rural de Valença poderão ter acesso a um livro que tenha as 

paisagens que elas costumam ver no seu cotidiano, valorizando a sua região e 

consequentemente a sua autoestima, já que a personagem principal veio do mesmo 

lugar onde elas moram. Comungando com as ideias de Claudia Mendes sobre a 

importância da ilustração ao longo da formação do indivíduo, Florence de Mèredieu 

(1991) afirma que quando a criança atinge a idade escolar, quase sempre é 

verificada uma diminuição da produção gráfica, já que a escrita é considerada uma 

matéria mais séria e passa então a ser concorrente do desenho. Por isso, no final do 

livro, proponho que as crianças desenhem e escrevam sobre a sua realidade (Figura 

7). 

 

 

Figura 7 - Página do livro com proposta de atividade para as crianças.  
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2.3   EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL  

 

Descobri o que é Educação não-formal trabalhando na ONG Casa de Barro, 

em Cachoeira-BA. Neste local eu pude realizar trabalhos com Artes e desenvolver 

minhas habilidades como pintura, desenho, decoração e contação de histórias para 

o público infantil (Figura 8). Os conhecimentos adquiridos no curso de Artes Visuais 

eram aplicados ao contexto local, sempre enfatizando a cultura, as artes e a 

educação. A principal constatação que tive ao frequentar o mencionado espaço é 

que as crianças aprendem se divertindo; os educadores, por sua vez, trabalham em 

sua área de formação e com o que gostam, levando em consideração a realidade na 

qual os educandos estão inseridos. Convidamos diversas escolas para participar das 

atividades e, com o tempo, percebi que as crianças gostavam muito do nosso 

espaço por ser este um lugar lúdico, colorido, onde elas redescobriam a sua cultura 

e entendiam a sua relevância. Várias escolas nos procuram para criar parcerias e 

para que ofereçamos cursos para os educadores e oficinas para os estudantes, pois 

estas instituições estão revendo e repensando seu modo de agir, buscando valorizar 

o entorno do educando para que o processo de aprendizagem seja mais eficaz. A 

educação não-formal vem ocupando um lugar cada vez mais expressivo e a Casa de 

Barro contribui para que essa modalidade seja difundida no Recôncavo da Bahia, 

recebendo diversos prêmios e sendo reconhecida por várias instâncias. 

 

 

Figura 8 - Ciranda de Leitura na Biblioteca Infantil da Casa de Barro.  

Fonte: Acervo da Casa de Barro. 
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Depois de vivenciar e aprender na prática esses conceitos, durante a 

graduação estudei a sua teoria na disciplina optativa “Educação em Espaços não-

formais de aprendizagem”, ministrada pela educadora Marcela Silva, do curso de 

Serviço Social. Constatei através de leituras, conversas, seminários divertidos e 

apresentações artísticas, que a educação formal é regulamentada pelo Ministério da 

Educação e tem um formato determinado por uma legislação nacional, a exemplo 

das escolas e universidades. O conteúdo programático é estipulado pelo Estado e 

repassado aos alunos pelo professor, de forma segmentada em disciplinas 

específicas, nas quais os estudantes são submetidos a avaliações para 

comprovação do conhecimento adquirido. É uma educação essencialmente 

acadêmica, formal, verbal e teórica. Nas palavras de Maria da Glória Gohn (2006): 

 
A educação formal requer tempo, local específico, pessoal especializado. 
Organização de vários tipos (inclusive a curricular), sistematização 
sequencial das atividades, disciplinamento, regulamentos e leis, órgãos 
superiores etc. Ela tem caráter metódico e, usualmente, divide-se por idade/ 
classe de conhecimento. (GOHN, 2006) 
 

Diferente da educação formal, a educação não-formal não é regulamentada 

pelo Ministério da Educação e pode acontecer em ambientes diversificados, como 

museus, ONGs, centro culturais, dentre outros que “localizam-se em territórios que 

acompanham as trajetórias de vida dos grupos e indivíduos, fora das escolas, em 

locais informais, locais onde há processos interativos intencionais. ” (GOHN, 2006). 

A educação não-formal costuma ter conteúdos mais específicos, voltados para a 

aplicação na prática. Além disso: 

 
A educação não-formal considera e reaviva a cultura dos indivíduos nela 
envolvidos, incluindo educadores e educandos, de modo que a bagagem 
cultural de cada um seja respeitada e esteja presente no decorrer de todos 
os trabalhos, a fim de não somente valorizar a realidade de cada um, mas 
indo além, levando essa realidade a perpassar todas as atividades. 
(SIMSON; PARK; FERNANDES, 2007, p. 23) 
 

Essa modalidade colabora com uma nova forma de lidar com o cotidiano, a 

natureza, os saberes e a coletividade, pois considera as vivências que não são 

priorizadas na educação formal. Um exemplo disso é o projeto “Dedinho de prosa, 

cadinho de memória” desenvolvido pela Casa de Barro, que estimula a busca pelas 

memórias familiares através da oralidade, fazendo com que os jovens conversem 

com seus pais e avós sobre as histórias que eles viveram e ouviram. Estas se 

transformaram em livros, documentários, poesias e crônicas, que fazem parte do 
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acervo da ONG e estão disponíveis para o público que tiver interesse. Esse projeto 

me influenciou diretamente, pois o livro “As Escolas de Joana” são memórias minhas 

e da minha família, que foram relembradas e investigadas através de conversas, 

fotografias e relatos; influenciou-me também a propor atividades que estimulam a 

participação das famílias e educadores, enquanto agentes no processo não-formal 

de ensino-aprendizagem (Figura 9). 

Já a educação informal acontece em qualquer ambiente e “se caracteriza pela 

aprendizagem em que não há planejamento, seja por parte de ensinantes, seja por 

parte de aprendizes (muitas vezes autodidatas)” (SIMSON; PARK; FERNANDES, 

2007, p. 16). Um bom exemplo desta modalidade é a família, o círculo de amigos e 

os centros religiosos, onde o aprendizado acontece de modo natural, sem que nos 

demos conta. 

 

 

 

Figura 9 - Páginas do livro “As Escolas de Joana” dedicadas à família e educadores. 
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2.4   DESIGN THINKING 

 

Trabalho com design gráfico há algum tempo e utilizo algumas ferramentas e 

programas que me dão suporte para confeccionar peças, como cartazes, banners, 

folders, dentre outros. Durante o curso de graduação, a disciplina “Design de 

Interface” me ajudou a compreender algumas teorias, mas para fazer o livro tive que 

estudar outros conceitos que foram sugeridos pelo professor e co-orientador 

Taygoara Aguiar – coordenador do curso de Design da Universidade Federal da 

Bahia, que já orientou outros estudantes a confeccionar livros infantis. Apresentei 

minha proposta e ele me mostrou como eu deveria proceder, já que o meu livro não 

era apenas um produto, mas uma maneira de intermediar a relação da criança com 

a arte educação.  

Primeiramente, pesquisei sobre o Design Thinking, o qual, segundo Maurício 

Vianna (2012, p. 13), “se refere à maneira do designer de pensar, que utiliza um tipo 

de raciocínio pouco convencional no meio empresarial, o pensamento abdutivo.” 

Com esse método de proceder, formula-se perguntas que devem ser respondidas 

com base nos dados observados durante a convivência com o problema. Assim, ao 

raciocinar de modo abdutivo, a solução se encaixa na situação como uma proposta 

para resolvê-la. Desse modo, os “Design Thinkers” criam soluções que propõem 

novas definições e que estimulam os aspectos sensorial e cognitivos inclusos na 

experiência do indivíduo. No caso do meu projeto, os questionamentos envolviam 

como promover o estímulo à leitura, a valorização do entorno da criança, a criação 

artística e a contação de histórias no ambiente escolar. Então, o livro de artista 

infantil surgiu com essas finalidades. 

A metodologia do Design Thinking é dividida em etapas: Imersão, Análise e 

Síntese, Ideação e Prototipação. Maurício Vianna (2012) explica que a primeira fase 

tem como objetivo a aproximação do contexto do projeto:  

 
A imersão destina-se à identificação das necessidades dos envolvidos no 
projeto e prováveis oportunidades que emergem do entendimento de suas 
experiências frente ao tema trabalhado. Esse “mergulho no contexto” muitas 
vezes gera uma massa de informações tão grande que dificulta a 
identificação dessas oportunidades e possíveis desafios a serem vencidos. 
(VIANNA, 2012, p. 16) 
 

Mesmo não conhecendo esse método, durante o trabalho na Casa de Barro, 

conheci alguns problemas da educação infantil: falta de concentração e de interesse 
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pela leitura, nas crianças; desestímulo e escassez de criatividade nos educadores 

para trabalhar o livro infantil em sala de aula. Muitos deles achavam que não teriam 

como contar histórias e passar o conteúdo programático, pois acreditavam que não 

havia como unir as duas coisas. Depois de alguns cursos que oferecemos, alguns 

professores mudaram de opinião, o que me estimulou a criar, no final do livro, 

sugestões para trabalhar assuntos multidisciplinares. 

 

 

Figura 10 - Páginas do livro “As Escolas de Joana” dedicada aos educadores. 

 

Como contadora de histórias, tive contato com diversos livros infantis e vivi 

momentos de imersão na biblioteca, coletando histórias, admirando as ilustrações e 

a diagramação de alguns exemplares. Para a criação de “As Escolas de Joana”, 

selecionei alguns que me chamaram a atenção pela capa, pelos desenhos, 

tipografia, paleta de cores, histórias e também pelos cadernos de atividades que 

eventualmente possuíam. Observei que os livros que tinham personagens negros, 

geralmente tratavam de combate ao racismo, consciência negra e valorização da 

cultura de matriz africana (Figura 11). Já no meu projeto, proponho uma 

personagem negra, para que as crianças se identifiquem pela aparência. 
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Figura 11 - Livro “Pretinho, meu boneco querido”. Fonte: Pesquisa de campo 2015. 

 

No Design Thinking, a etapa de análise e síntese tem como objetivo reunir as 

informações coletadas na fase de imersão, estabelecendo padrões que auxiliam na 

compreensão do todo e identificam os interesses e desafios. No meu caso, reuni os 

livros que mais me chamaram a atenção e observei o que poderia ser aproveitado 

em cada um deles. Um dos livros infantis sobre artes, que tive acesso na Biblioteca 

Municipal de Cachoeira-BA, foram os da coleção “Arte à Primeira Vista”, da Editora 

Paulinas. Artistas renomados, como Lygia Clark e Leonilson, são apresentados às 

crianças de forma lúdica, para que elas experimentem criar com base na poética de 

cada um deles (Figura 12). Estas foram algumas das principais influências para que 

eu criasse um livro com atividades artísticas para os leitores, baseadas nas suas 

experiências, pois segundo Dewey (2010) a arte integra os propósitos e valores da 

vida, nasce dos processos de interação entre o organismo e o meio. Dessa forma, a 

criança pode entender o seu entorno e utilizar a arte como forma de expressão, a 

partir do conhecimento da vida e obra de outros artistas.  

 
 Figura 12: Alguns livros da coleção “Arte à primeira vista”. Fonte: Pesquisa de campo 2015. 
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Quanto às ilustrações, uma das minhas maiores inspirações é a ilustradora 

paulista Ellen Pestili, artista plástica e autora de livros infantis, que também utiliza 

técnica mista em suas composições (Figura 13). Em meu processo, me valho desta 

técnica por causa da minha admiração pelos diversos estilos de ilustração: costura, 

pintura, gravura e desenho digital. Como eu transito entre várias linguagens 

artísticas – como a música, teatro, dança e artes gráficas –, as ilustrações do livro de 

artista “As Escolas de Joana” também possuem esse caráter multidisciplinar.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13 - Livro e ilustrações de Ellen Pestili. Fonte: Pesquisa de campo 2015. 
 

 
 Na fase de ideação, busca-se criar ideias inovadoras através de atividades 

que estimulem a criatividade. As ideias são selecionadas levando em consideração 

os objetivos do projeto, a viabilidade e as necessidades humanas atendidas, para 

serem validadas na etapa de Prototipação, a qual auxilia na concretização das 

ideias, a fim de tornar o aprendizado contínuo. Essa etapa me ocorreu de forma 

empírica na disciplina “Elaboração de projeto em Artes Visuais”, onde apresentei as 

minhas ideias para a realização do livro. A princípio, quis fazer 100 cópias para 

distribuir nos espaços educacionais, realizar contações de histórias nas escolas da 

zona rural de Cachoeira-BA e Valença-BA e fazer um lançamento do livro na ONG 

Casa de Barro. Com o tempo, percebi que não seria viável atingir tais metas, pois o 

tempo para a execução do projeto não seria suficiente, então preferi deixar estas 

ideias para depois da graduação.  

Além do Design Thinking, conheci outra forma de pensar o design do livro com 

base nas minhas experiências como arte educadora: o Human-Centered Design 
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(HCD), o qual consiste em um processo com o objetivo de gerar soluções novas 

para o mundo, incluindo produtos, serviços, ambientes, organizações e modos de 

interação. De acordo com Pinheiro (2015), a razão pela qual esse processo é 

chamado de “Centrado no Ser Humano” é que ele começa pelas pessoas para as 

quais estamos criando a solução. O processo inicia com um desafio estratégico e 

continua por três fases principais: Ouvir (Hear), Criar (Create) e implementar 

(Deliver). A Estratégia funciona melhor quando os designers entendem as pessoas 

as quais o projeto visa atender, não apenas de forma intelectual, mas também 

experiencial: fazendo as mesmas coisas que fazem os membros da comunidade e 

conversando com eles sobre suas experiências de vida.  

Mais uma vez utilizei a prática antes da teoria, pois mesmo antes de conhecer 

o HCD, fiz esse processo de maneira intuitiva. Durante o trabalho na ONG Casa de 

Barro, ouvi dos educadores, diretores de escolas, pais e crianças, opiniões sobre a 

literatura infantil e a utilização da arte educação na sala de aula. Os professores se 

queixavam da falta de tempo, os diretores reclamavam da falta de verba, os pais e 

as crianças, de um modo geral, não se interessavam pela forma como a escola 

abordava as artes e a literatura. Resolvi criar o livro levando em consideração o que 

aprendi nesta convivência, utilizando imagens que chamassem a atenção da criança 

para a sua realidade e fazendo com que os adultos relembrassem a sua infância 

(através das brincadeiras tradicionais e da representação da zona rural, onde muitos 

já viveram ou passaram suas férias). Por fim, fui tentando implementar essas 

experiências no livro para que ele fosse inserido em sala de aula, de forma que 

buscasse atender as demandas que verifiquei durante o estágio e a pesquisa. 
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3   NASCEU NO CAMPO E FOI SEMEADO 

 
“Alecrim, alecrim dourado / que nasceu no 

campo / sem ser semeado / Foi meu amor / que 

me disse assim / que a flor do campo era o 

alecrim...”  

 

Para descrever o desenvolvimento do produto utilizo essa canção de domínio 

público, a qual serve para ilustrar o fato de que os conceitos estudados neste 

trabalho foram vivenciados na prática.  

O campo, onde vivi boa parte da minha vida, foi semeado por fatores que me 

ajudaram a ser uma pessoa melhor: o contato com a natureza e as artes, as 

brincadeiras livres e uma família amorosa – elementos fundamentais para que uma 

criança cresça de forma sadia. Meus pais me matricularam em uma escola rodeada 

de árvores e com um enorme espaço verde para brincar – não porque eles 

pensaram que aquela seria melhor para mim, mas, porque era a única que havia 

naquela localidade, na época.  

Depois de crescida, percebi a importância desses reflexos na vida adulta, 

estudei teóricos que falam da necessidade dessas favoráveis condições para o bom 

desenvolvimento da criança. Então me dei conta de que o processo para a criação 

deste produto nasceu primeiramente lá, no campo – o qual, ao contrário da cantiga, 

sim, fora semeado. Foram minhas colegas de trabalho da ONG Casa de Barro, meus 

professores e professoras, que me disseram que a flor do campo era o alecrim e que 

a prática poderia vir antes da teoria.  

Antes de desenvolver o livro, foi feito um Project Model Canvas – com o auxílio 

dos orientadores Antonio Carlos Portela e Taygoara Aguiar – o qual consiste em 

uma metodologia de planejamento e gerenciamento de projetos, desenvolvida pelo 

consultor e professor da FGV, José Finocchio Jr., inspirada em conceitos de 

neurociência e Design Thinking. O PM Canvas ajuda a desenhar o modelo mental 

que temos do plano de trabalho e permite visualizar suas ligações e dependências 

em uma única página; cria-se um quadro com textos curtos, que possuam só o 

essencial – a alma do projeto –, de forma colaborativa, no intuito de que todos 

construam o plano juntos, tendo uma visão conjunta sobre os objetivos, fases, custos 

e benefícios. Neste plano foram inseridos itens e tópicos deste TCC, estabelecendo 

as metas para produção do produto e da pesquisa como um todo. 
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Figura 14 - PM Canvas do projeto “As Escolas de Joana”.  

 

Nesta metodologia, preenchemos uma tabela chamada canvas, colocando 

post-its nos 13 quadros que definem o por quê, o quê, quem, como, quando e 

quanto. Os quadros são divididos em: Justificativa, Objetivo Smart, Benefícios, 

Produto, Requisitos, Stakeholders, Equipe, Premissas, Restrições, Entregas, Riscos, 

Custos e Linha do tempo. Essa divisão é bastante eficaz para visualizar o projeto de 

um modo simples e direto. A justificativa, que em um documento teria pelo menos 

três páginas, foi resumida em 10 post-its (Figura 15). O cronograma foi muito útil 

para ver quantas semanas eu teria até a finalização do TCC, o período de revisão do 

memorial e sua entrega para a banca. 

 

                                         

Figura 15 - Detalhe da justificativa no PM Canvas do projeto “As Escolas de Joana”.  
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 Depois de fazer o PM Canvas, o conto já existente foi adaptado para o livro 

infantil e ilustrado de acordo com a narrativa; utilizei desenhos feitos manualmente, a 

lápis (Figura 16), que em seguida foram escaneados e vetorizados em uma mesa 

digitalizadora, fui inserindo texturas do meu cotidiano na infância, como tecidos, 

botões, madeira, papel pautado, entre outros. Posteriormente, as ilustrações foram 

manipuladas com o auxílio do software Adobe Photoshop. O livro foi diagramado no 

software Adobe Illustrator, montado no Adobe Indesign, exportado no formato 

Portable Document Format (PDF) e impresso em 28 páginas no formato A4, em 

papel opaline 180g no miolo e opaline plastificado na capa – o serviço foi feito por 

Adna Alves, em Salvador-BA. Algumas fontes utilizadas remetem à letra manuscrita, 

para dar uma ideia de caderno de caligrafia (Figura 17). 

 

 

Figura 16 - Desenhos feitos manualmente a lápis. 
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Figura 17 - Página do livro “As Escolas de Joana” com fonte manuscrita “Amandine”. 

 

No final do livro há um pequeno texto falando sobre a importância da contação 

de histórias. Além disso, são disponibilizadas algumas sugestões de temas, de 

acordo com as disciplinas, para que se utilize o livro na escola, durante diversas 

aulas. Por exemplo, Português: trava-línguas e parlendas; Geografia: formas de 

relevo no cotidiano; Matemática: divisão de dezenas, números no dia a dia; entre 

outros. Assim, o professor pode trabalhar os conteúdos programáticos de forma 

lúdica, estimulando a criatividade da criança e valorizando o seu entorno. Já as 

crianças, poderão criar o seu próprio livro artesanal, com suas histórias, a partir das 

atividades propostas no final do livro; responderão perguntas sobre o seu cotidiano e 

das pessoas que fazem parte das suas vidas, registrando suas vivências nos 

espaços formais e informais de aprendizagem. 

Paralela à execução do produto, foram feitas pesquisas bibliográficas sobre os 

temas, seguidas de leituras e fichamentos para a obtenção do conhecimento 

necessário no que diz respeito à criação do produto. O processo descrito nesse 

memorial é apenas uma parte da experiência vivenciada na construção do livro de 

artista infantil “As Escolas de Joana”. 
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4   VAMOS TODOS CIRANDAR  

 “Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar / 

Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos 

dar...”  

 

Essa cantiga popular sugere uma ação coletiva, onde todos dão as mãos e 

seguem o mesmo ritmo. Os caminhos percorridos, as idas e vindas dos lugares onde 

vivi, foram de suma importância neste processo criativo. Mergulhar nas memórias 

afetivas da minha infância foi a base para a construção deste produto e serviu para 

que eu entendesse quem eu sou, onde estou e aonde quero chegar.  

A maior dificuldade desse processo foi sintetizar, em um livro de artista e um 

memorial, a grandeza da minha experiência de ter vivido na zona rural, crescer 

cercada por diversas linguagens artísticas e trabalhar com o que acredito: arte 

educação na infância e contação de histórias. O conto precisou ser resumido 

diversas vezes e, mesmo assim, ainda ficou extenso para ser utilizado. Por conta 

disso, pretendo adaptá-lo novamente para fazer outras edições do livro. Além do 

mais, o produto, enquanto material gráfico requer alguns ajustes em certas 

particularidades no que concerne à ilustração e diagramação, como, por exemplo, 

pensar as páginas como duplas e não como únicas.  

Já neste memorial, o aspecto formal da academia foi substituído, em parte, 

pela escrita mais informal, através de títulos em forma de cantigas populares para 

reforçar a importância da brincadeira na vida adulta. Também foi difícil escolher o 

referencial teórico, pois encontrei muitas referências sobre educação não-formal, 

design thinking e livro de artista, por isso tive que selecionar um eixo que dialogasse 

com estas três áreas e estivesse relacionado com o meu trabalho: a experiência do 

artista. Foi a partir desta que me redescobri, reinventei minha infância e tenho me 

mantido receptiva para as novas vivências que estão surgindo a partir da criação 

deste livro. Como exemplo delas, houve a contação de histórias em algumas 

instituições de Cachoeira-BA, servindo como um projeto de extensão do 

conhecimento adquirido na universidade. Constatei que é possível brincar e fazer 

um Trabalho de Conclusão de Curso se levarmos em consideração a seriedade que 

ambas as ações possuem.  

Por outro lado, foi muito fácil e divertido utilizar todo o aprendizado adquirido ao 

longo da vida para realizar este projeto – desde o que aprendi na infância, 
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brincando, até o que estudei na faculdade, durante o curso de graduação. Passar 

esses conhecimentos para as crianças da cidade de Cachoeira-BA é uma forma de 

retribuir tudo o que me foi concedido durante esses quatro anos de formação 

acadêmica, já que foi a partir da interação com a comunidade local que eu aprendi a 

ouvir, falar e gesticular em função da sua cultura. Os objetivos propostos foram 

alcançados: o livro já está sendo utilizado em algumas salas de aula, as crianças se 

identificaram com a personagem Joana, os adultos relembram suas infâncias, 

brincadeiras das suas épocas e a fase escolar.  

A metodologia do Design Thinking e o PM Canvas utilizados neste projeto 

foram importantes para organizar as ideias de maneira eficaz e precisa, definindo 

prazos, estabelecendo metas e deixando claros os riscos que poderiam acontecer. 

Unir a prática à teoria foi muito prazeroso e é algo que pretendo continuar fazendo 

depois de graduada, pois o processo criativo do livro de artista “As Escolas de 

Joana” não se conclui aqui. 

Quando finalizei o livro, mostrei o resultado à minha família e todos ficaram 

admirados e felizes com a proposta. A maioria se identificou com a personagem 

Joana e relembrou momentos da sua infância, também vivida na zona rural. Os 

colegas do curso, do trabalho, professores e amigos que tiveram contato com o 

produto acharam o livro interessante, criativo e útil, lembrando novamente da época 

em que eram crianças e das brincadeiras na escola.  

Como a proposta deste trabalho é estimular a contação de histórias em sala de 

aula, entrei em contato com algumas educadoras e contei a história do livro de 

artista “As Escolas de Joana”, para 18 crianças de 8 a 12 anos (Figura 18), no 

Educandário Paroquial a Jesus por Maria, em Cachoeira-BA. No primeiro momento, 

mostrei a elas o processo para a confecção do livro: minha infância na zona rural, o 

conto, o storyboard, as ilustrações feitas a lápis e, por fim, o produto final.  As 

reações foram de surpresa e alegria, pois grande parte nunca tinha visto de perto o 

passo a passo para a criação de um livro, sobretudo, contado pela própria autora. 

Todos gostaram, se identificaram, ficaram animados em escrever livros sobre suas 

histórias e entenderam o principal objetivo do livro: mostrar que eles aprendem com 

todo mundo e em qualquer lugar. 
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Figura 18: Crianças do Educandário Paroquial a Jesus por Maria, em Cachoeira-BA.  
Fonte: Aline Portela 

 
 

A frase presente na imagem acima representa um pouco do que o livro 

pretende passar para as crianças: o respeito e reconhecimento aos espaços de 

aprendizagem. Dada à importância deste tema para a minha formação em Artes 

Visuais, depois de concluir o curso pretendo publicar o livro e levá-lo a outras 

escolas, fazendo contações de histórias, oficinas com as crianças e conversas com 

os educadores. Da mesma forma que não realizei este trabalho sozinha, pretendo 

contar com a ajuda das famílias, educadores, amigos e colegas de trabalho para dar 

continuidade a esta ciranda. Assim, concluo este memorial com o desejo de 

continuar me dedicando em prol da infância e da arte educação, através da literatura 

infantil, das brincadeiras e da contação de histórias, em busca de um ensino mais 

lúdico, capaz de valorizar o entorno geográfico, cultural, educacional e tudo que 

envolve o cotidiano da criança.  
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