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TOCANDO EM FRENTE 

 
 
 

Ando devagar 
Porque já tive pressa 
Levo esse sorriso 
Porque já chorei demais 

É preciso amor 
Pra poder pulsar 
É preciso paz pra poder sorrir 
É preciso a chuva para florir 

  
Hoje me sinto mais forte, 
Mais feliz, quem sabe, 
Só levo a certeza 
De que muito pouco sei, 
Ou nada sei 

Todo mundo ama um dia, 
Todo mundo chora 
Um dia a gente chega 
E no outro vai embora 
 

  
Conhecer as manhas 
E as manhãs 
O sabor das massas 
E das maçãs 

Cada um de nos compõe a sua historia 
Cada ser em si 
Carrega o dom de ser capaz 
E ser feliz 

  
É preciso amor 
Pra poder pulsar 
É preciso paz pra poder sorrir 
É preciso a chuva para florir 

Conhecer as manhas 
E as manhãs 
O sabor das massas 
E das maçãs 

  
Penso que cumprir a vida 
Seja simplesmente 
Compreender a marcha 
E ir tocando em frente 

É preciso amor 
Pra poder pulsar 
É preciso paz pra poder sorrir 
É preciso a chuva para florir 

  
Como um velho boiadeiro 
Levando a boiada 
Eu vou tocando os dias 
Pela longa estrada, eu vou 
Estrada eu sou 

Ando devagar 
Porque já tive pressa 
Levo esse sorriso 
Porque já chorei demais 

  
Conhecer as manhas 
E as manhãs 
O sabor das massas 
E das maçãs 

Cada um de nos compõe a sua historia 
Cada ser em si 
Carrega o dom de ser capaz 
E ser feliz 

  
 
 

Almir Sater 
Composição: Almir Sater e Renato Teixeira 

 
 
 

 

 

 

 

 



RESUMO 

DOMINGUEZ, Rosana Renata dos Santos. A construção social/discursiva de disposições 
artísticas: Estudo a partir de alunos e alunas de um ateliê de pintura. Blumenau, 2010. 151 f. 
Dissertação (Mestrado em Educação) – Centro de Ciências da Educação, Universidade 
Regional de Blumenau. 
 
 
O que predispõe algumas pessoas a procurarem um ateliê livre de artes, em especial, um ateliê 

de pintura? O que as motiva a investirem tempo e esforços numa prática aparentemente não 

rentável? Como um ateliê, uma instituição educativa, se integra aos interesses e expectativas 

das pessoas que o procuram? Para responder a essas questões, esta pesquisa, desenvolvida 

inicialmente na linha Educação, Cultura e Poder e concluída na linha Discursivo e Práticas 

Educativas, ambas do Mestrado em Educação da Universidade Regional de Blumenau 

(FURB), propôs investigar os sentidos que levam pessoas à prática pictórica em um ateliê 

livre de pintura. Justifica-se essa investigação pela oportunidade de compreender as 

estratégias de educação não-formal embutidas nas escolhas realizadas por aqueles que optam 

por frequentar tal instituição. Adotou-se o pressuposto de que o ingresso nesse ambiente 

relaciona-se a dois sentidos básicos: uma eventual profissionalização artística e a ocupação do 

tempo na forma de lazer, terapia e socialização, o que desloca sentidos do campo discursivo 

da arte para a saúde, entre outros. Os sujeitos investigados são alunos da Fundação Cultural de 

Blumenau (FCB), espaço que oferece várias atividades educativas, tais como pintura, 

desenho, música, danças, yoga, tecelagem, kung-fu, tai-chi-chuan, entre outras, na 

modalidade de oficinas. Para compreender as opções que conduzem os sujeitos ao usufruto 

dos mecanismos de formação proporcionados pela já mencionada instituição, aplicou-se um 

questionário, com 24 perguntas, das quais 22 eram fechadas e 2 abertas, a 42 alunos e alunas, 

sendo que 31 o devolveram preenchido. A análise desses questionários possibilitou traçar o 

perfil socioeconômico e cultural desses alunos e alunas, por meio de seus capitais e tempo de 

atividade artística no estabelecimento cultural enfocado, bem como selecionar, entre eles, 

aqueles que despontam como os sinalizadores dos capitais que conduziram o andamento desta 

pesquisa. Assim, caracterizada como de abordagem qualitativa, esta pesquisa teve como 

sujeitos 1 aluno e 3 alunas da FCB e, para análise dos dados, mobilizou, em primeiro lugar, o 

aporte teórico desenvolvido pela Sociologia da Educação com interface na Análise do 

Discurso e finalizada na linha de Discurso e Práticas Educativas. A análise apontou que as 

famílias se mobilizam em torno das aulas de pintura, utilizando a mesma como estratégia de 



bom relacionamento e engajamento entre os próprios familiares. Observaram-se, nos 

discursos dos 4 sujeitos, situações de proximidade e distanciamento. As histórias modeladas 

por cada um deles e reveladas neste trabalho de pesquisa apresentam implicações na 

construção marcadas por um conjunto de características, entre as quais se podem ressaltar as 

heranças, as lembranças, os deslizes, as maneiras de agir e de entender, determinados 

deslocamentos, estratégias, preferências, enfim, inúmeros sentidos se encontram em jogo na 

construção das histórias que envolvem tal trabalho.   

 
Palavras-chave: Disposições artísticas. Educação não-formal. Ateliê livre. Pintura. Sentidos. 
 
 
 
 



ABSTRACT 

DOMINGUEZ, Rosana Renata dos Santos. The social/discursive construction of artistic 
inclinations: a study with students of a painting atelier. Blumenau, 2010. 151 f. Thesis 
(Master of Education) – Centro de Ciências da Educação, Universidade Regional de 
Blumenau. 
 
What inclines some people toward an open arts atelier, especially a painting atelier? What 

motivates them to invest time and effort in an apparently nonprofitable practice? How does an 

atelier, an educational institution, get integrated in the interests and expectations of those who 

come to it? To answer these questions, this research, beginning in the research line of 

Education, Culture and Power and ending up in Discourse and Educational Practices, both in 

the Master of Education program at the Universidade Regional de Blumenau (FURB), aimed 

at investigating the reasons which lead people to the pictorial practice in an open painting 

atelier. This study is justified by the opportunity of understanding the nonformal education 

strategies embedded in the choices made by those which choose to attend such an institution. 

It adopted the hypothesis that the entry in this environment is related to two basic reasons: an 

incidental artistic professionalization and the employment of time as leisure, therapy and 

socialization, which moves reasons from the discursive field of art to that of health, among 

others. The investigated individuals are students at Fundação Cultural de Blumenau (FCB), an 

institution which offers a range of educational activities, such as painting, drawing, music, 

dance, yoga, weaving, kung fu, tai chi chuan, among others, in the form of workshops. To 

understand the options which lead the agents to the use of the educational mechanisms 

provided by the already mentioned institution, a questionnaire, with 24 questions, out of 

which 22 were tightly defined and 2 were open-end, was administered to 42 students, having 

31 of them returned it filled up. The analysis of these questionnaires allows laying out their 

socioeconomic and cultural profile, by means of their capital and length of artistic activity at 

the cultural institution in focus here, as well as selecting, among them, those who appear as 

indicators of the capital that led the course of this study. Thus, defined as a qualitative 

approach, this research had as agents 1 male and 3 female students from FCB and, as for data 

analysis, it mobilized, at first, the theoretical basis developed by the Sociology of Education 

with an interface with Discourse Analysis and ended up in the research line of Discourse and 

Educational Practices. The analysis showed that families mobilize around the painting classes, 

using them as a strategy for good relationship and commitment among the family members 

themselves. Situations of proximity and distance were observed in the 4 agents’ discourse. 



The histories modeled by each one of them and revealed in this research present implications 

in the construction marked by a set of characteristics, among which it is possible to point out 

heritage, memories, faults, ways of acting and understanding, certain displacement, strategies, 

preferences. Consequently, many reasons are at play in the construction of the histories that 

involve such a work.   

 
Keywords: Artistic inclinations. Nonformal education. Open atelier. Painting. Reasons. 
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1 INTRODUÇÃO 

“Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa,  
nunca tem medo e nunca se arrepende.”  

(VINCI, 2010, site) 
 

A maneira como as pessoas agem ou as atitudes que tomam ou deixam de tomar 

estão, frequentemente, ligadas a valores e significados considerados importantes para o seu 

cotidiano e grupo social. As características e princípios disseminados entre elas movimentam-

se em sentidos pré-determinados em situações diversas. Portanto, a ação humana não é 

possível sem a existência de valores compartilhados que, entre outras coisas, definem, para 

um mesmo grupo, o que é bom e mau, certo e errado, inferior e superior. 

Quando crianças, seguem instruções da família, mais especificamente dos pais, que 

ditam as regras do jogo. Socialmente, são induzidas e conduzidas a frequentar uma escola e 

outras instituições sociais. Possuem horários a cumprir: para comer, acordar, dormir e assim 

por diante. A princípio, suas escolhas iniciais também são influenciadas ou determinadas 

pelos pais, a começar pela escola onde estudam que, caracterizada pela racionalização dos 

procedimentos de aprendizagem e organização cuidadosa, é demarcada por regras. As tarefas 

são exercidas em um tempo particular e estruturadas, bem como toda sua prática é estruturada 

em níveis de domínio, distintos da vida cotidiana.  

Quando adultas, poucas mudanças ocorrem, pois vivem em uma sociedade que exige 

certo tipo de educação e padrões de comportamento. Embora continuem dormindo e comendo 

em horários determinados, fazem algumas escolhas que não mais dependem dos pais, mesmo 

porque entendem que, na fase adulta, já conquistaram certa independência. Completam-se 

ciclos em que boa parcela de responsabilidades da educação se embute em cada indivíduo por 

conta da interação com o outro, na rede de relações. Há de se considerar que os reflexos da 

educação incorporados ao longo da caminhada permanecem em pequenos e sutis gestos, 

observações, indagações e manifestações. Constroem-se novas convicções, ideias; fazem-se 

novas buscas, novas conexões e reflexões e, por conta de um turbilhão de influências, 

transformações, amadurecimentos, vivências e muito mais, novas escolhas se revelam.  

Compreende-se, também, que qualquer ser humano se insere “naturalmente” nos 

processos descritos, por conta do sistema ou situação social que, carregando em seu bojo a 

comunicação, transforma-se em discurso e, em consequência, materializa-se em linguagem. 

Seja qual for o ritmo, o costume, a crença, a ideologia, a raça ou qualquer referência de uma 

sociedade, o que não se pode negar é a existência legitimada da linguagem. É o registro 
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primeiro do ser humano e comum em qualquer época. A linguagem é algo que acompanha o 

homem e a história em sua totalidade, bem como os processos de transformações e evolução. 

Sendo assim, tudo isso se manifesta pela linguagem, implicando certa discursividade. 

(ORLANDI, 2000). No campo da Sociologia,  

[...], as idéias, convicções, afetos, necessidades e traços de caráter produzem-se no 
indivíduo mediante a interação com os outros, como coisas que compõem seu ‘eu’ 
mais pessoal e nas quais se expressa, justamente por essa razão, a rede de relações 
de que ele emergiu e na qual penetra. E dessa maneira esse eu, essa ‘essência’ 
pessoal, forma-se num entrelaçamento contínuo de necessidades, num desejo e 
realização constantes, numa alternância de dar e receber. (ELIAS, 1994, p. 36). 

 

Nessa rede de interações mencionada por Elias (1994), os significados e os valores 

difundidos entre as pessoas movimentam-se em direções específicas em ambientes variados.  

Foi nesse sentido que, durante anos de vivência como artista plástica e, posteriormente, 

professora de artes em um Ateliê de Pintura, considerado um espaço não-formal de 

aprendizagem, foi possível observar que a arte é personagem constante em praticamente todos 

os momentos da rotina escolar e também fora dela.  

Em se tratando de rotina escolar, as artes em geral sempre estiveram presentes no 

contexto das mais variadas matérias escolares: história, matemática, geografia, ciências, 

português, entre outras. Fora da rotina escolar, as artes, de certa forma, aparentam participar 

da rotina de algumas pessoas. Tem-se como exemplo a atividade física: um número 

considerável de pessoas a procuram, em horários dos mais variados, em busca de bem-estar, 

disposição, saúde, entre outros. Assim como a atividade física, a atividade artística é 

procurada por algumas pessoas que aparentemente alegam as mesmas razões para procurá-la. 

Percebe-se com isso que, assim como a atividade física, a atividade artística, de uma forma ou 

de outra, para algumas pessoas, passa a fazer parte da sua rotina, como mencionado 

anteriormente. O destaque aqui é que se vê nisso discurso sobre arte, da mesma maneira que, 

na atividade física, se vê discurso sobre o corpo.  

A leitura do livro O Amor pela Arte, de Bourdieu e Darbel (2003), foi de grande 

relevância para esta pesquisa, pois, a partir dessa leitura, passou-se a observar mais 

detalhadamente os frequentadores e a rotina do Ateliê de Pintura no qual se atua como 

professora. A pesquisa de Bourdieu e Darbel (2003) resultou na derrubada da crença de que 

apreciar arte não é um dom ou questão de sensibilidade inata ligada à emoção. Com base 

nesses autores, entende-se que uma criança, por exemplo, não nasce com o “dom pronto” para 

a arte, nesse caso, a pintura. A criança pode demonstrar facilidade e habilidade apropriadas 

para a prática da pintura. Entretanto, é necessário aprender, estudar e desenvolver-se e isso é 
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uma construção social que depende de ações estratégicas de apropriação de bens culturais. 

Assim, tem-se como ponto de partida a compreensão do dom como uma habilidade 

desenvolvida, socialmente construída, que se contrapõe à ideia de dons ou talentos naturais, 

proposição arraigada no imaginário social e no senso comum, para explicar e compreender a 

existência de uma habilidade.  

Com isso, constrói-se um discurso sobre arte, o que implica relação com 

determinadas filiações discursivas. Segundo Bourdieu e Darbel (2003), existem condições 

sociais que predispõem ao acesso a esse privilégio. Daí o interesse em buscar, de forma mais 

sistematizada, os motivos que levam algumas pessoas a procurarem a atividade pictórica para 

suas vidas e rotinas e, consequentemente, compreender que discurso se instala nesses sujeitos.  

Em suma, a motivação para esta pesquisa teve como leitmotiv o fato de que, ao se 

observar as atividades desenvolvidas em um espaço não-formal de aprendizagem, em seus 

momentos de sensibilização, socialização, criatividade, expressão e interação, perceberam-se 

pessoas das mais variadas idades, classes e religiões, procurando um espaço para a prática 

artística. No caso dos adultos, o que buscam com as artes, mais especificamente, a pintura? O 

que predispõe certas pessoas a buscarem uma escola de artes? Destarte, considera-se esta 

pesquisa uma possibilidade de relacionar a busca por uma escola de arte e a familiaridade com 

as disposições artísticas dos sujeitos, por meio da prática cultural da pintura. Destaca-se o 

acesso aos bens da cultura, neste estudo representado pela pintura, como uma articulação de 

estratégia educativa e investimento cultural na forma de educação não-formal e também como 

forma de ratificar e/ou modificar discursos. Assim, o estudo sobre o que predispõe certas 

pessoas a frequentarem uma escola de pintura é a temática central do presente trabalho de 

pesquisa, cujo título é “A Construção Social/Discursiva das Disposições Artísticas: Estudo a 

partir de alunos e alunas de um ateliê de pintura”. 

Buscando compreender as imbricações que envolvem os sujeitos nas relações sociais 

e as suas motivações para determinadas práticas, surgiu, então, a seguinte pergunta: O que 

predispõe algumas pessoas a procurarem um ateliê livre de artes, em especial, um ateliê de 

pintura? A pergunta de partida pode se desdobrar em outros questionamentos: O que motiva 

as pessoas a investir tempo e esforços numa prática, na maior parte das vezes, aparentemente 

não rentável? O que motiva as famílias dos praticantes da pintura a mobilizarem-se em torno 

da mesma? Como um ateliê, como instituição educativa, se integra aos interesses e 

expectativas das pessoas que o procuram? Perpassando todos, que discurso se instala nessas 

escolhas? Para responder a essas questões, traçou-se, como objetivo geral desta pesquisa, 

compreender, a partir da construção social/discursiva das disposições artísticas, as razões do 
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ingresso na escola de pintura, bem como as relações axiológicas, ou seja, os valores e os 

sentidos que permeiam esse processo. 

Para a realização desta pesquisa, partiu-se do pressuposto de que o ingresso num 

ateliê de pintura relaciona-se a dois sentidos básicos: uma eventual profissionalização artística 

e a ocupação do tempo na forma de lazer, socialização e/ou terapia. 

Por algum sentido, as pessoas optam pela escolha pictórica e isso envolve fatores, 

características e processos pertinentes às suas práticas, histórias de vida, famílias, ambientes 

sociais, entre outros. Para Fischer (1977, p. 12), 

Milhões de pessoas lêem livros, ouvem música, vão ao teatro e ao cinema. Por quê? 
Dizer que procuram distração, divertimento, a relaxação, é não resolver o problema. 
Porque distrai, diverte e relaxa o mergulhar nos problemas e na vida dos outros, o 
identificar-se com uma pintura ou música, o identificar-se com tipos de um romance, 
de uma peça ou filme? Por que reagimos em face dessas ‘irrealidades’ como se elas 
fossem a realidade intensificada? Que estranho, misterioso divertimento é esse? 
E se alguém nos responde que almejamos escapar de uma existência insatisfatória 
para uma existência mais rica através de uma experiência sem riscos, então uma 
nova pergunta se apresenta: por que nossa própria existência não nos basta? Por que 
esse desejo de completar a nossa vida incompleta através de outras figuras e de 
outras formas? Por que, da penumbra do auditório fixamos nosso olhar admirado em 
um palco iluminado, onde acontece algo que é fictício e que tão completamente 
absorve nossa atenção? É claro que o homem quer ser mais do que ele mesmo. Quer 
ser um homem total. Não lhe basta ser um indivíduo separado; além da parcialidade 
de sua vida individual, anseia uma ‘plenitude’ que sente e tenta alcançar, uma 
plenitude de vida que lhe é fraudada pela individualidade e todas as suas limitações; 
uma plenitude na direção da qual se orienta quando busca um mundo mais 
compreensível e mais justo, um mundo que tenha significação. (Grifos no original) 

 

Em se tratando de significação, pode-se dizer que o ser humano encontra-se em 

constante busca de significados para as coisas e vive se perguntando sobre “o que as coisas 

querem dizer”, sendo que anseia por uma plenitude que não sente e tenta alcançar se 

perguntando por “aquilo que alguma coisa significa”. Em outras palavras, os sentidos se 

deslocam. (ORLANDI, 2000). Com base em Orlandi (2000), pergunta-se: Qual o sentido 

desta prática para essas pessoas? Poder-se-ia dizer que anseiam por unir na arte o seu “Eu” 

com uma existência humana coletiva e por tornar social a sua individualidade? Sendo assim, 

justifica-se esta investigação pela oportunidade de compreender os sentidos de educação não-

formal embutidas nas escolhas realizadas por aqueles que optam por frequentar um ateliê livre 

de pintura e pelos poucos trabalhos que rondam esta temática, conforme se verifica no 

levantamento bibliográfico que se apresenta a seguir. 
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1.1 AS LEITURAS INICIAIS 

A possibilidade de se indagar, sob uma perspectiva sociológica e analítica, sobre as 

motivações que conduzem diferentes sujeitos a se matricularem num curso de pintura foi 

inspirada, conforme já se mencionou, na leitura do livro O Amor pela Arte, de Bourdieu e 

Darbel (2003), que apresenta uma pesquisa realizada em vários museus da Europa – França, 

Espanha, Grécia, Holanda e Polônia –, em 1964 e em 1965.  Bourdieu e Darbel (2003), para a 

realização dessa pesquisa, contaram com o financiamento parcial do Serviço de Estudos e 

Pesquisas do Ministério das Questões Culturais francesas e com o apoio de uma grande 

equipe de pesquisadores e de auxiliares.  

Em O Amor pela Arte, os autores ponderam que os museus abrigam tesouros 

artísticos que se encontram, ao mesmo tempo, abertos a todos e interditados à maioria das 

pessoas (BOURDIEU; DARBEL, 2003). A “necessidade cultural” é, no entender dos autores, 

produto da educação, da ação da escola. O Amor pela Arte também mostra como o coração 

obedece à razão, pois se desvendam as condições sociais de acesso às práticas cultivadas, 

fazendo ver que “[...] a cultura não é um privilégio natural, mas que seria necessário e bastaria 

que todos possuíssem os meios para dela tomarem posse para que pertencesse a todos”. 

(BOURDIEU e DARBEL, 2003, p. 09). A pesquisa desenvolvida por Bourdieu e sua equipe 

coloca em evidência a dimensão social dos meios de apropriação dos bens culturais existentes 

em museus. Tais dimensões se constituem privilégio apenas das pessoas dotadas da faculdade 

de se apropriarem das obras.   

A apreciação da obra de arte, ainda para Bourdieu e Darbel (2003), depende da 

aquisição de conhecimentos sobre a linguagem, os símbolos e os códigos artísticos, que 

acontece, sobretudo, na instituição de ensino, embora dependa das disposições culturais que 

estabelecem um modelo de transmissão para que essa aquisição aconteça relacionada aos 

hábitos culturais valorizados pelas famílias. Embora os museus ofereçam acesso a uma cultura 

que é comum a todos e historicamente acumulada por determinada sociedade – obras e 

monumentos – apenas poderão dela dispor aqueles que adquirirem, por meio da família, da 

escola ou de outra instituição, as condições para isso. Cabe ressaltar que, nesse caso, a escola 

e as estratégias de difusão cultural reforçam a desigualdade, assim contribuindo para o 

monopólio da manipulação dos bens culturais. 

Bourdieu e Darbel (2003), ao tecerem considerações sobre sua pesquisa, alertam para 

o desapontamento que as questões sociológicas relacionadas às condições e mecanismos de 

transmissão cultural implícitos no gosto pela arte possam causar. Isso porque, para os 
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pesquisadores, “[...] à semelhança de qualquer amor, o amor pela arte sente repugnância em 

reconhecer seus acasos singulares que se deixam sempre interpretar como predestinação.” 

(BOURDIEU; DARBEL, 2003, p. 163). Portanto, para os autores, a questão do gosto inato é 

um mito que esconde a inculcação de arbítrios culturais, tanto pelas famílias, como pelas 

instituições em seus atos educativos. Aqui há uma aproximação com a Análise do Discurso. 

“Inculcação” faz parte de uma crítica burguesa à educação, dentro da qual há uma visão 

estreita de arte. 

O termo “inculcação”, a partir da leitura de Bourdieu (1996, 2004), designa a 

maneira, por intermédio de ações, gestos e admoestações sistemáticos, pela qual ocorre a 

instalação de disposições geradoras, ou seja, de mecanismos e valores organizadores da ação, 

reverberando na incorporação de práticas necessárias à integração do indivíduo ao mundo 

social e, no caso específico desta pesquisa, ao universo da pintura. 

Além da leitura do livro O Amor pela arte, de Bourdieu e Darbel (2003), realizou-se 

uma busca para conhecer o que se tem produzido sobre o tema escolhido. Foi preciso 

conhecer um pouco mais sobre o que já havia sido investigado acerca da temática em questão. 

Entre as alternativas encontradas, elegeram-se sites que representam um espaço que fornece a 

oportunidade para autores de diferentes instituições divulgarem suas pesquisas, estando 

alguns vinculados a programas de pós-graduação. Nesse sentido, iniciou-se uma busca, que se 

descreve a seguir, visando relacionar as pesquisas já realizadas, bem como utilizá-las como 

embasamento teórico para o presente estudo. 

 Selecionou-se assim, os seguintes sites de busca: <www.cnpq.br>, do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); <www.bdtd.ibict.br>, da 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD); <www.capes.gov.br>, dos periódicos da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); <www.scielo.br>, 

do Scientific Eletronic Library Online; da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisas 

em Educação (ANPEd); do Google Acadêmico; e <www.furb.br>, da Universidade Regional 

de Blumenau, instituição à qual o Mestrado está vinculado. 

Dada a quantidade de produções, de todas as áreas do conhecimento disponibilizadas 

nos sites, iniciaram-se as buscas pelas palavras-chave “Pintura”, “Educação”, “Disposições 

artísticas” e “Ateliê de pintura”. Delimitaram-se como critérios o tempo em que foram 

publicadas as pesquisas sobre o tema e os termos a serem utilizados nessa busca. 

Apresentam-se, aqui, especificamente, os trabalhos de pintura na interface ateliê de 

pintura e educação desenvolvidos entre 1999 e 2008. Justifica-se a escolha desse período em 

razão da necessidade de se perceber a situação atual das pesquisas sobre esse tema. Ressalta-
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se que, por vezes, trabalhos na interface pintura e educação refletem decursos históricos, pois 

trajetórias históricas contextualizam e retratam situações educacionais. 

Muito embora os trabalhos encontrados não abordem especificamente a pintura de 

ateliê direcionada para a construção social e discursiva das disposições artísticas, os conceitos 

desenvolvidos esclarecem algumas idiossincrasias do assunto. Os trabalhos encontrados na 

interface pintura e educação, estudos de ateliês, educação não-formal e atividade artística são 

apresentados aqui, ou de forma agrupada, ou de forma destacada, por guardarem, de certa 

forma, uma relação mais estreita com a temática deste estudo. Considerando que o 

conhecimento sobre os mecanismos sociais envolvidos em um trabalho traz subsídios para o 

estudo de outros, buscou-se analisar, em alguns deles, a pertinência da compreensão das 

leituras no intuito de ampliar as buscas para esta pesquisa. 

O resultado dessa busca revelou que, no campo das artes visuais, as pesquisas até o 

momento realizadas e encontradas têm sido direcionadas para a questão da formação do 

professor; educação e percepção estética e o fazer artístico; terapia educacional e ocupacional; 

ressocialização e autoestima; profissionalização feminina; gênero, arte e educação; saúde 

mental e arte em ateliê; inclusão; e experimentações na pedagogia da pintura, seja em escolas de 

ensino formal, seja em espaços de educação complementar, sob os mais diferentes enfoques. 

Vários trabalhos foram desenvolvidos considerando os usos e as funções que a atividade 

artística desempenha enquanto prática educativa. (CORRÊA, 2007; BARBOSA, 2002; 

RICHTER, 2003; GOHN, 2004; SIMIONI, 2002, 2004; LIMA, 2005; LOPONTE, 1999, 2005a, 

2005b; SILVA, 2006; BARRETO, 2007; BUORO e COSTA, 2007; LIMA; PELBART, 2007; 

ORMEZZANO, 2008, DOMINGUEZ, 2001).  

Para que se compreenda o caminho pelo qual a prática artística permeia o cotidiano 

de algumas pessoas, discorre-se sobre os estudos nos focos das “artes visuais” especificados 

anteriormente.  

O estudo A psiquiatria e o artista: Nise da Silveira e Almir Mavignier encontram as 

imagens do inconsciente, de Silva (2006), teve como objetivo investigar os primeiros anos (de 

1946 a 1957) do ateliê de pintura – localizado no hospital psiquiátrico do Engenho de Dentro, 

no Rio de Janeiro, Brasil – do ponto de vista dos artistas plásticos envolvidos, bem como a 

sua repercussão no campo da arte. Os autores coletaram os dados por meio de entrevistas com 

pessoas que participaram do início desse ateliê, de análise de gravações em vídeo, do acervo 

do Museu de Imagens do Inconsciente e de revisão bibliográfica, incluindo consulta a jornais 

e revistas da época, para reconstruir um panorama histórico sobre o ateliê de pintura. Os 

autores mostraram como a psiquiatra Nise da Silveira, uma das mais importantes 
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personalidades femininas do século passado no Brasil, associou-se ao jovem artista Almir 

Mavignier para criar um ateliê que usava a arte como recurso terapêutico no tratamento de um 

grupo de internos do hospital psiquiátrico. 

Para atingir seu objetivo, Silva (2006) reconstituiu partes ignoradas dessa história: 

como os internos foram convidados a frequentar o ateliê, a atuação de Mavignier no 

desenvolvimento das atividades de arte, como se deu a confluência de outros artistas ao 

Engenho de Dentro, instigados pela produção plástica dos pacientes psiquiátricos, e a 

organização de exposições em espaços culturais, bem como em eventos de saúde mental. Da 

mesma forma, para compreender as imbricações que envolveram a pesquisa, Silva (2006) 

investigou trabalhos das mais diversas naturezas, incluindo o ser humano em seu fazer 

artístico. De certa forma, as leituras contribuíram para o entendimento dessas naturezas e, de 

forma diversificada, para o entendimento de que, nos relacionamentos humanos, as diferentes 

manifestações artísticas não podem ser comparadas porque vinculam naturezas e significados 

diferentes. A autora concluiu que o fato de um artista plástico desenvolver os trabalhos no 

ateliê em um contexto psiquiátrico representa um diferencial nos resultados e que esse ateliê 

de pintura faz parte do mosaico da história da arte no Brasil.  

O estudo A arte de viver e envelhecer com qualidade: interfaces da terapia 

ocupacional, atividades artísticas e gerontologia, de Lima (2005), procurou oferecer 

contribuições para o entendimento de questões sobre o envelhecimento contemporâneo, com 

enfoque no idoso morador da cidade de São Paulo. Entre as questões abordadas, encontra-se a 

discussão sobre o processo de globalização e urbanização ocorridos na modernidade e a 

caracterização do perfil e necessidades desses idosos, bem como das propostas institucionais 

que utilizam atividades artísticas como forma de intervenção técnica e metodológica na busca 

do envelhecimento com qualidade de vida. O estudo realizado visou à reflexão sobre essa 

realidade e propostas para um envelhecimento com qualidade, a partir da produção artística 

(pinturas realizadas pelos idosos em ateliês), sob o tema “O Cotidiano em São Paulo”, e das 

verbalizações dos idosos sobre suas vivências no processo de envelhecimento.  

Assim, a análise do conteúdo das obras de pintura do estudo de Lima (2005) foi 

complementada com dados dos registros de verbalizações dos idosos e embasada num campo 

conceitual de referência interdisciplinar, tendo sido consideradas, sob os aspectos teórico e 

prático, as interfaces da Terapia Ocupacional, Arte e Gerontologia. Os resultados do processo 

de análise dos dados revelaram que a consciência e o dimensionamento do próprio 

envelhecimento biológico, para os idosos, se apresentam aliados a uma consciência da 

realidade em que vivem, à manutenção das relações de afeto, solidariedade e cuidados entre 
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as pessoas que envelhecem. Esse é um aspecto importante a ser considerado, porém, não é o 

foco desta pesquisa, que abordou a situação sob outro prisma, ou seja, sobre a construção 

social de disposições artísticas, visto que se considera essa construção como um elemento 

constitutivo do cotidiano de algumas pessoas e que faz parte de sua discursividade. 

Arte, clínica e loucura: um território em mutação, de Lima e Pelbart (2007), 

apresenta os resultados de uma pesquisa histórica que visou investigar como se constituíram, 

no Brasil, as relações entre os campos da saúde mental e da arte, a partir de meados do século 

XIX e durante o século XX. A pesquisa teve como horizonte teórico as ideias de Foucault, 

Deleuze e Guattari e, como métodos, a cartografia e a arqueologia. Por meio da arqueologia, 

Lima e Pelbart (2007) abordaram os discursos e os acontecimentos históricos, procurando as 

forças que os engendraram. Os autores concluíram que, no Brasil, não houve um 

encerramento da implicação entre os campos da arte, da clínica e da loucura, mas um 

deslocamento de suas coordenadas. Lima e Pelbart (2007), o diálogo entre arte, loucura e 

clínica, tal como se deu na modernidade, acabou por produzir mutações em cada um dos 

campos, como se, de alguma forma, arte e loucura, como blocos monolíticos e isolados do 

conjunto das práticas sociais, houvessem sido implodidos e passassem a se cruzar em 

múltiplas conexões, em outros tantos territórios.  

A dissertação Profissionalização feminina e ensino da arte: um diálogo com a escola 

profissional feminina de São Paulo, de Barreto (2007), teve como tema o desenvolvimento 

voltado para as artes aplicadas à indústria como forma de profissionalização feminina da 

Escola Feminina de São Paulo e buscou aprofundar o conhecimento a respeito de uma 

metodologia de ensino, ampliando a discussão no que se refere ao ensino e à aprendizagem 

em arte para as artes aplicadas. O estudo compreendeu as relações que se estabeleceram entre 

questões relativas à educação de gênero e da arte aplicada à indústria e os ofícios manuais, 

situando a experiência no cenário educacional brasileiro e conceituando a profissionalização 

feminina. Barreto (2007) concluiu que, no que se refere ao desenho, que tais práticas 

surgiram, num primeiro momento, no currículo das educandas com a clara finalidade de 

“adestramento”. Ao acompanhar o desenvolvimento das funções e práticas do desenho ao 

longo da história da escola, a autora percebeu que tais práticas cada vez mais se firmavam 

como instrumentalização para o trabalho, cada vez mais racional e eficiente, e que o pouco 

espaço existente para expressão individual se dava estritamente dentro dos cânones técnicos, 

por meio da criação de um padrão para elaboração de uma renda ou o desenho de um modelo 

de vestimenta. Nesse sentido, o curso de pintura foi o que possibilitou maior liberdade de 

criação. Para Barreto (2007), pelo fato de o curso acompanhar as demandas impostas pela 
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comunidade, como a criação de cartazes, a solução técnica da proposta poderia ser o fator 

decisivo de predileção entre um ou outro trabalho. A autora percebeu, ao realizar esse diálogo 

com o passado, um grande dilema entre as práticas e seus contextos, pois, se, por um lado, a 

escola oferecia, no passado, uma formação extremamente técnica e instrumental voltada para 

uma aplicação utilitária bastante apreciada, por outro, havia pouco espaço para expressão 

individual. 

Simioni (2002; 2004) abordou um assunto voltado para a inserção da mulher na arte. 

Apontou que subsiste uma relação entre a produção artística feminina e as atividades 

domésticas e trouxe uma retrospectiva histórica no Brasil, a respeito da produção artística 

feminina.  Loponte (1999, 2005a, 2005b) teve como foco de estudo as discussões relacionadas 

a gênero, a Arte e educação, direcionadas à formação docente. Os estudos de Loponte (2005a, 

2005b) e Simioni (2002) mostram a maneira como se perpetuou a Arte praticada por homens 

e se perdeu do trabalho produzido pelas mulheres.  

Corrêa (2007) contribuiu com abordagem sobre as artes visuais, mais 

especificamente, sobre trajetórias de artistas plásticos e seu processo criativo. Em seu 

trabalho, recorre aos estudos de Bosi (1994) na questão referente à memória, porém enfocou o 

processo de criação do artista. Os autores e respectivas pesquisas citadas acima apresentam 

certa aproximação, por tratarem de gênero, memória e trajetórias de artistas plásticos, o que 

de certa forma, contribuíram para o entendimento e construção desta pesquisa.    

Ormezzano (2008), no artigo Debate sobre abordagens e perspectivas da educação 

estética, apresentou uma revisão bibliográfica sobre o tema e faz uma tentativa de mostrar 

abordagens distintas de educação estética, mas que, em alguns momentos, parecem se 

complementar. A autora discorreu sobre o histórico da educação estética, bem como fez uma 

retomada da educação artística à educação estética no Brasil e apresentou os paradigmas 

estéticos contemporâneos. Concluiu que, no Brasil, muitas instituições e organizações não-

governamentais se utilizam da arte para minimizar as infinitas carências de crianças que 

fazem parte de grupos de risco, para a inclusão de pessoas que apresentam deficiências físicas 

ou mentais, para a ressocialização de adolescentes infratores, para recuperar a autoestima de 

mulheres espancadas, para reorganizar a vida na velhice e, após a aposentadoria, para 

reabilitar pessoas com doenças crônicas ou traumatismos e tantas outras atividades que não 

buscam o conhecimento da arte em si, mas fazem da arte uma possibilidade de ressignificação 

da vida. 

Apenas pro forma, ainda com o enfoque nas questões da “educação estética”, 

aproximando o feminino das artes visuais, destacam-se os estudos de Richter (2003), que 
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também se aproxima dos trabalhos de Loponte (1999, 2005a e 2005b), já mencionado. Richter 

(2003) refere-se à estética do cotidiano no fazer diário de mulheres de várias etnias, 

envolvendo trabalhos diversificados mantidos e transmitidos por gerações.  

Em A experimentação na pedagogia da pintura: um estudo desenvolvido em ateliê, 

Benetti (1999) procurou compreender o significado das estruturas que integram a 

experimentação e a pedagogia da pintura, tendo como espaço o Ateliê 1336, da Universidade 

Federal de Santa Maria. O autor concluiu que o referido ateliê tem abrigado uma dinâmica 

relação pedagógica entre professor-artista e aluno-artista e que, de modo progressivo, tem se 

firmado no espaço universitário, bem como é um espaço de investigação que pode fornecer 

referenciais capazes de criar alternativas mais fecundas à qualidade da aprendizagem de uma 

modalidade expressiva tão significativa ao próprio contexto de arte. A referida investigação 

aproxima-se das pesquisas de Dominguez (2001) e de Barbosa (2002), por perceber a 

utilização da pintura como uma estratégia social e investigar as motivações para a prática da 

mesma, situando-se na interface da pintura e educação, conforme apresentamos a seguir. 

Dominguez (2001), em seu estudo É possível trabalhar arte numa visão 

contemporânea em ateliê livre? – baseado no dia-a-dia de um ateliê de pintura, espaço não-

formal de construção do conhecimento artístico e cultural –, analisou o papel que um ateliê de 

pintura desempenha dentro de uma sociedade. A partir de esclarecimentos teóricos, observou 

o funcionamento das aulas e refletiu sobre o papel do ateliê e, alicerçada em relatos, 

questionários e observações, buscou trabalhar “arte” numa visão contemporânea. O resultado 

obtido foi que a busca é infinita, pois, trabalha-se com mentes e objetivos diversificados e 

que, em ateliê livre, torna-se difícil padronizar métodos, justamente por ser ambiente não-

formal de aprendizagem.  

A dissertação Espaços curriculares alternativos em arte: produções culturais por 

mulheres em atelier de pintura, de Barbosa (2002), investigou os processos de ensino e de 

aprendizagem em pintura das mulheres que frequentam os espaços dos ateliês. Indagou, em 

seu estudo, se esses processos promovem a construção de práticas culturais em arte, 

possibilitando às mesmas serem sujeitos capazes de apreciação estética e de criação artística, 

com práticas articuladas aos processos e mediações da cultura. Para tanto, utilizou como 

parâmetro as concepções teóricas que nortearam e/ou norteiam o ensino de arte na escola 

contemporânea.  

Em se tratando do ensino das artes visuais, em diferentes estudos, nos quais a função 

educativa da pintura é considerada de grande importância, destacam-se: Fischer (1977); 

Arnheim (1980); Ostrower (1983); Sassaki (1997); Buoro (1998); Martins; Picosque; Guerra 
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(1998); Buoro (2002); Derdyk (2003); Oliveira (2007), que discutem as relações de artes e 

criatividade.  

 O processo criativo na pintura, desenvolvido por intermédio do processo de 

composição artística e de trabalhos voltados para a criatividade, oferece possibilidades de 

perceber a arte como construção e representação social alcançando comunicação. Assim, 

tendo como instrumento de trabalho o ato de pintar, no qual estão inseridos tais estudos, 

Ostrower (1983) traz contribuições e reflexões sobre artes plásticas e educação. Destaca seus 

desdobramentos na arte nas diversas linguagens visuais e promove uma reflexão a respeito do 

ensino de artes visuais na escola. Essas contribuições podem promover experiências muito 

significativas e valorizar as produções de artistas, podendo se tornar fonte documental para o 

ensino geral. Esse é, também, um aspecto importante a ser considerado. Ostrower (1983, p. 

132) respalda essa situação quando afirma que, “Acima de quaisquer outras considerações, o 

que importa é o processo criador visto como um processo de crescimento contínuo no 

homem, e não unicamente como fenômeno que caracteriza os vultos extraordinários da 

humanidade”. Ainda para Ostrower (1983, p. 99), “[...] o criar, tal como o viver, é um 

processo existencial”. Destarte, consideram-se as construções relacionadas à criatividade 

como acréscimo e parte do cenário das construções sociais do cotidiano humano.  

Derdyk (2003, p. 12) considera que “o ato de conhecer e o ato de criar estabelecem 

relações: ambos suscitam a capacidade de compreender, relacionar, ordenar, configurar, 

significar. Na busca do conhecimento reside a profunda motivação humana para criar”. Da 

mesma forma, assim como Ostrower (1983) e Derdyk (2003), os demais autores citados –  

Fischer (1977); Arnheim (1980); Sassaki (1997); Buoro (1998); Martins; Picosque; Guerra 

(1998); Buoro (2002); Oliveira (2007) – consideram de grande importância “a criatividade” 

configurada nos diversos fatores relativos ao contexto social. 

Mas, apresentando um diferencial na temática cujo centro de discussão é a 

constituição das habilidades humanas e como as mesmas se constroem, destaca-se a obra de 

Bueno (2007), que se tornou um referencial no entendimento da construção das habilidades e 

domínios de processos artísticos. Bueno (2007) apresenta uma investigação sobre quatro 

talentosos adolescentes que se destacam na área de esportes ou de música, trazendo questões 

importantes para profissionais e pesquisadores de várias áreas. Partindo de questionamentos e 

análises relacionados às “habilidades especiais” das pessoas, Bueno (2007) constatou o 

quanto está arraigada, no imaginário social e no senso comum, a concepção de dom em seu 

sentido essencialista, como forma de explicar e compreender a existência de dadas 

habilidades. Seu estudo mostrou que o talento não se limita a uma ou outra classe, mas que, 
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dependendo das condições, pode se manifestar em todos os contextos socioeconômicos.  É na 

análise das reveladoras diferenças entre as famílias que Bueno (2007) suscita suas reflexões. 

Por meio da minuciosa descrição de moradias, práticas e discursos, conseguiu delinear, 

conforme o espaço social que cada família ocupa, as particulares configurações estéticas, 

emocionais e morais que organizam as atividades educativas.  

A pesquisa que se apresenta nesta dissertação, além de se aproximar da pesquisa de 

Bueno (2007), buscou, conforme já mencionado, uma abordagem da atividade pictórica sob 

uma visão sociológica, investigando as razões que conduzem as pessoas ao usufruto dos 

mecanismos de formação proporcionados pela prática da pintura.   

As estruturas cognitivas utilizadas pelos sujeitos sociais para conhecer praticamente 

o mundo social são estruturas sociais incorporadas. É nas interações contínuas que ocorrem 

nos relacionamentos com as outras pessoas que a socialização direta com familiares, as 

escolhas e habitus incorporados no decorrer da vida marcam como sendo construção social 

tudo aquilo que se incorpora e que se vive, e consequentemente, o que se constrói. Essa 

construção está presente naquilo que se é e em que se transforma a partir da rede de interações 

da qual se faz parte.  

De forma mais específica, percebendo-se a necessidade de trabalhar a construção 

social de disposições artísticas a partir de alunos que frequentam um ateliê de pintura, bem 

como sua inserção na sociedade, conforme já mencionado, buscou-se compreender, a partir da 

perspectiva sociológica, as razões do ingresso numa escola de pintura, partindo do 

pressuposto de que a prática cultural está vinculada à socialização inicial, ou seja, ao tipo de 

contato com a arte, vivenciada na infância. 

Nesta pesquisa, investigaram-se as atividades artísticas vivenciadas na família e na 

escola, os aspectos do estilo de vida dos sujeitos, suas posteriores relações com a arte e as 

práticas pictóricas desenvolvidas em seus exercícios. Para entender como o processo se 

configura e o que acontece em termos de trocas simbólicas, atribuição de significados e 

relações sociais, a presente investigação aproxima-se das pesquisas de Bueno (2007), como 

mencionado anteriormente, por perceber a utilização da arte, mais especificamente, a pintura 

como uma estratégia social e investigar as motivações para a prática da mesma, situando-se na 

interface da pintura e educação. Considera-se, a exemplo de Bueno (2007), que as práticas 

artísticas promovem ação educativa e são veículos de comunicação e expressão, codificador 

de mensagens, idéias e concepções, fazendo parte, portanto, da construção social da realidade. 

A relevância deste trabalho que se apresenta nesta dissertação reside na compreensão 

das estratégias educativas embutidas nas escolhas realizadas por aqueles que optam por 
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ingressar em um Ateliê de Pintura e justifica-se pela pretensão de querer e/ou poder contribuir 

para o conhecimento dos modos pelos quais se organizam a concepção sobre a pintura como 

prática cultural educativa e a concepção sobre a construção social das disposições artísticas. 

Entende-se como “disposição”, a maneira de ser e de viver das pessoas, de acordo com as 

condições e habito de cada um. São situações vivenciadas pelas pessoas que apontam e 

mostram características que se destacam como sendo delas próprias.  

 O termo “disposição”, segundo Bourdieu (2004), designa uma maneira de ser, 

estabelecida pelas posições e condições sociais nas quais se vive. Assim, as disposições 

artísticas estão relacionadas a atitudes e ações para perceber, sentir, pensar e fazer que levam 

a desenvolver o gosto pela arte, nesse caso, a pintura. Assim como para Bourdieu (2004), para 

Bueno (2007), o termo “disposição” designa uma maneira de ser, um estado habitual, 

estabelecido pelas posições e condições sociais em que se vive, gerando, por sua vez, 

predisposições compreendidas como tendência, como inclinação. Ainda no desdobrar das 

“disposições”, para Ostrower (1983), as disposições, imagens da percepção, compõem-se, a 

rigor, em grande parte, por valores culturais. Constituem-se em ordenações ‘características’ e 

passam a ser normativas, qualificando a maneira por que novas situações serão vivenciadas 

pelo indivíduo. Orientam o seu pensar e imaginar. De acordo com o exposto, percebeu-se que 

as relações que se estabelecem entre esses autores mostraram-se correspondentes na 

construção das ideias indicando paralelos na apresentação de repertórios estabelecidos para a 

construção das disposições. Na perspectiva da Análise do Discurso, considera-se que as 

representações e os imaginários de artes se deslocam de sujeito para sujeito, mesmo em 

ambientes semelhantes.  

Utilizado por variados autores, o termo “disposição” é correlato de uma série de 

outras expressões, as quais, de acordo com Lahire (2002), podem ser citadas como: esquemas 

de ação, repertório ou reserva de experiências, categorias de percepção, estoques de 

conhecimento. Sendo assim, entende-se que as situações vivenciadas pelo indivíduo, 

designando sua maneira de ser, relacionam-se com suas atitudes e ações e que, dessa forma, 

tais processos fazem parte da construção social e discursiva que possibilita o desenvolvimento 

de várias habilidades, nesse caso, de apreciar a pintura e da prática pictórica. 

 Nesse sentido, espera-se, igualmente, que esta pesquisa possa auxiliar nas 

abordagens das demais expressões artísticas nas instituições escolares, seja ela formal ou não-

formal, bem como contribuir no sentido de somar esforços aos estudos sobre a situação das 

práticas artísticas na Educação, especificamente, o universo dos adultos. Estruturou-se esta 

pesquisa nesta dissertação, sobre cujos capítulos se discorre a seguir.  
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1.2 APRESENTAÇÃO DOS CAPÍTULOS 

Abordam-se, nos capítulos desta dissertação, as razões do ingresso no ateliê de 

pintura, bem como os esquemas de ação e apreciação acionados quando alguém escolhe 

frequentar uma instituição educativa cultural, considerando os entrelaçamentos entre o capital 

econômico, capital cultural e sua relação com as diferentes posições ocupadas no espaço 

social. É nesse sentido que esta pesquisa intitulada, “A Construção Social/Discursiva de 

Disposições Artísticas: Estudo a partir de alunos e alunas de um ateliê de pintura”, apresenta-

se. Para seu desenvolvimento, mobilizaram-se autores tais como Bourdieu (2007, 2004, 1999, 

1998, 1996, 1994, 1983a, 1983b, 1974); Bourdieu e Darbel (2003); Bourdieu e Saint-Martin 

(1983); Elias (1994); Bueno (2000).  

Fez-se a análise dos dados a partir de uma perspectiva sociológica, tendo em 

Bourdieu os conceitos de base, haja vista que os principais aportes mobilizados foram 

proporcionados por esse autor, e, em sua finalização, estabeleceu-se uma interface com a 

Análise do Discurso. A pesquisa caracteriza-se como de abordagem qualitativa, sendo que as 

estratégias sociais para a construção das disposições artísticas, partindo de motivações 

diversas, são os seus dados centrais.  

Estruturou-se esta pesquisa em dois capítulos, além da Introdução, na qual, 

inicialmente, se fez uma breve apresentação considerando que os reflexos da educação 

incorporados ao longo da caminhada do indivíduo permanecem em pequenas coisas que 

fazem parte do seu cotidiano, ou seja, sobre os reflexos da educação incorporados ao longo da 

caminhada que permanecem em suas manifestações, como também sobre os modos com que a 

prática pictórica embute-se em cada indivíduo por conta da interação com o outro, na rede de 

relações. Considerou-se, também, que foi de grande relevância para esta pesquisa a leitura do 

livro O Amor pela Arte, de Bourdieu e Darbel (2003), principalmente por apresentar uma 

perspectiva sociológica, na qual os autores tecem considerações sobre a pesquisa que 

realizaram, ressaltando que a questão do gosto inato é um mito. De acordo com Bourdieu 

(1974, p. 213),  

o gosto não passa da arte de estabelecer diferenças, entre o cozido e o cru, entre o 
insípido e o saboroso, mas também entre o estilo clássico e o estilo barroco, entre o 
modo maior e o modo menor. Quando faltam tanto este princípio divisório como a 
arte de aplicá-lo comunicada pela escola, o mundo cultural reduz-se a um caos sem 
delimitações nem diferenças. 

 

Em alguns de seus textos, Bourdieu (1974) discute o gosto e o que mais chama 
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atenção em suas palavras é a questão da unidade de estilo, ou seja, a constatação de que não 

se podem isolar aspectos que se referem ao gosto por estarem profundamente interligados.  

Ainda na Introdução, apontou-se o sentido da intitulação da pesquisa e ao que 

procurou responder, sinalizando a pergunta de partida a qual pode se desdobrar em outros 

questionamentos, bem como se apresentou o pressuposto e sua relação com as motivações 

básicas. Explicitou-se a motivação para essa investigação, destacando o fato de que as 

atividades desenvolvidas em um espaço não-formal de aprendizagem têm como público-alvo 

o aluno adulto. O estudo sobre o que predispõe certas pessoas a freqüentar uma escola de 

pintura é a temática central do presente trabalho de pesquisa, cujo objetivo é compreender, a 

partir da construção social e discursiva das disposições artísticas, as razões do ingresso na 

escola de pintura e, no conjunto, os sentidos construídos. 

Seguiu-se com a apresentação das leituras iniciais que se fez a partir da possibilidade 

de se indagar sobre as motivações que conduzem os sujeitos a se matricularem num curso de 

pintura. Realizou-se, então, uma busca, em sites, para conhecer o que se tem produzido sobre 

o tema escolhido. Iniciaram-se as buscas pelas palavras-chave “Pintura”, “Educação”, 

“Disposições artísticas” e “Ateliê de pintura” e se expuseram, especificamente, os trabalhos 

de pintura na interface ateliê de pintura e educação. Destacaram-se alguns estudos e 

apontaram-se exemplos. Nesse sentido, o embasamento teórico para o presente estudo, refere-

se, também, à quantidade de produções, de todas as áreas do conhecimento, disponibilizadas 

nos sites pesquisados. Dessa forma, se chegou à relevância desse trabalho, considerando sua 

contribuição para a área do conhecimento e concepção sobre a construção social das 

disposições artísticas.  

No segundo capítulo, intitulado “Pincelando as bases da paisagem”,  se apresenta o 

lócus investigativo, ou seja, o ateliê de pintura do Casarão das Oficinas e  a Fundação Cultural 

de Blumenau, onde aquele se encontra inserido. O Casarão das Oficinas é um espaço que 

oferece atividades educativo-culturais, na modalidade de oficinas e, juntamente com elas, é 

ofertada a oficina de pintura, tema desta pesquisa.   

Ainda nesse capítulo, se apresentam os diferentes processos educativos para se tentar 

compreender o que acontece relacionado a esse ateliê. Primeiramente, revela-se o interior do 

espaço mencionado por meio de figuras. Detalham-se alguns procedimentos internos e, em 

seguida, se descrevem três modelos de processos educativos – educação formal, informal e 

não-formal –, sendo que se traz esclarecimentos sobre a educação não-formal como tipo de 

educação desenvolvida no Casarão das Oficinas, mais especificamente, no ateliê livre de 
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artes.  Isso porque a descrição das propriedades e do espaço social no qual se inserem os 

sujeitos pode contribuir para a compreensão do que se busca com este trabalho. 

Faz-se, também, no segundo capítulo, uma explanação e análise dos dados dos 31 

alunos do referido ateliê de pintura que responderam ao questionário aplicado no ano de 2007. 

A compreensão das condições do exercício pictórico em ambiente não-formal de educação 

pressupõe a descrição das propriedades (os capitais), sendo que, nesse sentido, Bourdieu e 

Darbel (2003) distinguem quatro tipos diferentes de capital – cultural, econômico, social e 

simbólico –, dando, assim, origem aos critérios adotados para a escolha dos 4 sujeitos que 

compõem o corpo desta pesquisa. Os 4 sujeitos que se apontam como sendo os sinalizadores 

dos capitais que conduziram o andamento desta pesquisa, destacam-se, no terceiro capítulo, 

no qual se busca compreender os sentidos que levaram algumas pessoas a procurar o ateliê de 

pintura.   

Assim, no terceiro capítulo, analisam-se os primeiros contatos, dos 4 sujeitos 

selecionados para esta pesquisa, com a prática pictórica, as diferentes práticas culturais 

mobilizadas por eles, a participação em eventos, seus gostos inseridos nos estilos de vida e os 

motivos pelos quais procuraram a atividade pictórica, adotando como pressupostos dois 

tópicos: profissionalização artística e lazer/terapia/socialização.  

Finalizando, têm-se as considerações finais e, na sequência, encontram-se os 

apêndices e os anexos. 
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2 PINCELANDO AS BASES DA PAISAGEM 

 
"Há pessoas que transformam o sol numa simples mancha amarela, 

mas há aquelas que fazem de uma simples mancha amarela o próprio sol."  
(PICASSO, 2010, site) 

 

Neste capítulo, apresentam-se o lócus investigativo deste estudo e a caracterização 

dos 31 alunos que o frequentam.    

 

2.1 O LÓCUS INVESTIGATIVO 

 
 

Para conhecer o Ateliê de Pintura, é preciso conhecer a Fundação Cultural de 

Blumenau (Figura 1). 

 
Figura 1 - Fundação Cultural de Blumenau 
Fonte: Pesquisadora (2009). 

 

 

A Fundação Cultural de Blumenau foi criada oficialmente pela Lei Municipal nº 

1835, em 07 de abril de 1972, com a denominação Fundação Casa Dr. Blumenau, passando a 

assumir a programação cultural da cidade, até então promovida pela Biblioteca Pública Dr. 

Fritz Muller. Pela mesma Lei, a Fundação foi declarada de utilidade pública municipal. 

(BLUMENAU, 1972). 
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Em 22 de dezembro de 1995, a Lei Complementar nº 108 substituiu a denominação 

Fundação Casa Dr. Blumenau por Fundação Cultural de Blumenau (FCB) (BLUMENAU, 

1995). Esta Lei implicou, também, outras alterações, tal como a ampliação da estrutura 

administrativa. Foram criadas novas unidades culturais para atender à grande demanda de 

eventos de ordem artística e cultural, oriunda da expansão sociocultural do Município. Com a 

gradativa estruturação dessas unidades culturais, foram criados programas para atender à 

população que buscava atividades culturais, tanto dentro do espaço físico da Fundação 

Cultural, como também em Associações de Bairros do Município. Em decorrência da grande 

procura por atividades culturais e esportivas e considerando, ainda, que a parte administrativa 

funcionava no mesmo lugar, os espaços para essas atividades dentro da Fundação tornaram-se 

insuficientes e inadequados. Assim sendo, a administração da Fundação Cultural, percebendo 

a necessidade premente de ter um espaço físico exclusivo para as práticas culturais, passou a 

manter, a partir do ano de 2005, com a intenção de abrigar, adequadamente, essas atividades, 

o Casarão das Oficinas, um imóvel situado na Rua Alwin Schrader, nº 44, no bairro Vorstadt, 

em Blumenau, Santa Catarina1.  

O Casarão das Oficinas, cujo folder pode ser visualizado na Figura 2, pertence à 

Fundação Cultural de Blumenau.  

 

 
Figura 2 - Folder sobre o Casarão das Oficinas 
Fonte: FCB (2009, site). 

                                                 
1 Além de pesquisa documental, as informações sobre a Fundação Cultural foram conseguidas sob a forma de 
comunicação oral, por intermédio do Presidente da FCB, Senhor Ivo Hadlich, e pela diretora do Arquivo 
Histórico Professor José Ferreira da Silva, a Senhora Sueli Maria Vanzuita Petry. 
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O Casarão das Oficinas, no qual atuam dezenove professores, oferece atividades 

educativo-culturais, na modalidade de oficinas. Como mostra a Figura 2, são oferecidas 

oficinas de braille, capoeira, kung fu, tai-chi-chuan, dança do ventre, dança de salão, teatro, 

tecelagem, desenho, pintura, violão, viola, baixo, guitarra, sax, clarinete, canto e percussão, 

além da oficina de yoga. Funciona, no Casarão, o Ateliê de Pintura, lócus desta investigação. 

Para a escolha desse lócus, associou-se aos aspectos mencionados o fato de esta pesquisadora 

trabalhar no Casarão das Oficinas (Figura 3), o que poderia favorecer o acesso aos dados, 

possibilitando um retorno mais efetivo das informações.  

 

 
Figura 3 - Casarão das Oficinas, Blumenau-SC  
Fonte: Pesquisadora (2009). 
 

O Ateliê de Pintura localiza-se na lateral do prédio, exatamente onde a Figura 3 

sinaliza quatro janelas e uma porta, com suas luzes acesas.  As aulas que acontecem no Ateliê 

são frequentadas por alunos e alunas adultos, cujo número, a cada semestre, sofre alterações, 

devido à liberdade que possuem de optar por dar continuidade ou não à referida atividade, 

uma vez que são cursos livres. Entretanto, uma vez matriculados, os alunos e as alunas se 

submetem ao seu regulamento (Anexo A).  
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2.2 O ATELIÊ DE PINTURA 

Na Figura 4, pode-se visualizar o interior do Ateliê alvo desta pesquisa.  

 

 
Figura 4 - Ateliê de Pintura: Casarão das Oficinas, Blumenau-SC  
Fonte: Pesquisadora (2009). 

 

É no espaço físico que sê visualiza na Figura 4 que são ministradas as aulas de 

pintura. Nesse espaço, os alunos e as alunas praticam suas mais diversas pinturas em telas, 

estudam os movimentos artísticos, a estética das artes visuais, trocam experiências, interagem 

e socializam-se criando laços de amizades. O espaço mantém oito carteiras com cadeiras para 

que cada aluno e cada aluna se posicione dispondo seus materiais adequadamente. As pinturas 

inacabadas permanecem nas paredes do ateliê, aguardando a chegada da próxima aula para 

que os alunos e as alunas deem continuidade ao processo. 
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Na Figura 5, podem-se visualizar os cavaletes para pintura, um dos instrumentos de 

trabalho desse Ateliê.  

 

 
Figura 5 - Cavaletes do Ateliê de Pintura 
Fonte: Pesquisadora (2009). 

 

Pode-se dizer que o “ritual de pintura” inicia-se pelos cavaletes. Ao chegar ao Ateliê, 

se pega o cavalete que se encontra em um local reservado da sala de pintura e leva-se até a 

sala principal.  Arma-se o instrumento no local desejado, próximo a uma carteira e cadeira 

escolares.  Apoia-se e ajusta-se, então, a tela ao cavalete. Abre-se a maleta de tintas, 

organizam-se os pincéis e todos os aparatos necessários para dar início aos exercícios 

artísticos.  

Para se compreender o processo educativo que acontece nesse Ateliê, considera-se 

necessário mencionar a educação formal, a educação informal e a educação não-formal e 

explicar brevemente cada uma delas.  

Segundo Gohn (2004), a educação formal pressupõe ambientes normalizados, com 

regras e padrões comportamentais definidos previamente. “Na educação formal, estes espaços 

são os do território das escolas, são instituições regulamentadas por lei, certificadoras, 
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organizadas segundo as diretrizes nacionais” (GOHN, 2004, p. 29). De acordo com a autora, 

esse tipo de educação requer, ainda, tempo, local específico, pessoal especializado, 

organização de vários tipos (inclusive a curricular), sistematização sequencial das atividades, 

disciplinamento etc. Seu caráter é metódico e, usualmente, seus participantes estão divididos 

por idade/classe de conhecimento. 

A educação informal, por sua vez, de acordo com Gohn (2004), apresenta as 

seguintes características: não é organizada; é um processo permanente; não apresenta 

conhecimentos sistematizados e esses são repassados a partir da prática e de experiências 

anteriores. Além disso, tem seus espaços educativos demarcados por referências de 

nacionalidade, localidade, idade, sexo, religião, etnia, bem como a casa onde se reside, a rua, 

o bairro, o condomínio, o clube que se frequenta, a igreja ou o local de culto a que se vincula 

sua crença religiosa, o local onde se nasceu etc. 

No que diz respeito à educação não-formal,  

os espaços educativos 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 (a questão da intencionalidade é um elemento 
importante da diferenciação). (GOHN, 2004, p. 29). 

 

Dessa forma, a educação não-formal ocorre em ambientes e situações interativas 

construídos coletivamente, segundo as diretrizes de dados grupos. Em geral, a participação 

dos indivíduos é optativa, mas também pode ocorrer por forças de certas circunstâncias 

relacionadas à vivência de cada um. 

Há, na educação não-formal, uma intencionalidade na ação, no ato de participar, de 

aprender e de transmitir ou trocar saberes. Considera-se que o processo educacional aconteça 

em múltiplos espaços e não esteja restrito ao tempo em que os alunos frequentam uma 

instituição formal de educação. O Casarão das Oficinas, de Blumenau, constitui-se em um 

exemplo desses espaços, visando contribuir para o desenvolvimento educativo, artístico e 

cultural de adolescentes e adultos, dando vazão à arte na qual gostariam de mergulhar e que 

gostariam de aprender. Nesse caso, estão em busca da arte desejada.   

Cabe esclarecer que a atividade ofertada pelo Ateliê de pintura possui como público-

alvo “o adulto”, mas que as demais atividades oferecidas no Casarão das Oficinas destinam-

se, também, ao público adolescente. Dessa forma, entende-se que os indivíduos, além de 

possuírem o direito de escolha, possuem o direito de convívio e, consequentemente, de afeto, 

fazendo parte do que se conhece como “comunidade discursiva” (ORLANDI, 2000). 

 Levando os fatores apresentados em conta, considera-se o Ateliê de Pintura, do 
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Casarão das Oficinas, um espaço de educação não-formal, uma vez que as aulas acontecem 

em um local independente da escola regular, no qual ocorrem processos interativos 

intencionais, tanto advindos da professora, que visa transmitir saberes, quanto dos alunos, que 

buscam o Ateliê, motivados pelas mais variadas intenções, como se pretendeu compreender 

nesta pesquisa. Além disso, a participação dos alunos e das alunas é optativa, estando, 

também, ligada a circunstâncias relacionadas à vida de cada um. É o que, em discurso, se 

conhece como “acontecimento” (ORLANDI, 2000). 

Os alunos e as alunas que pretendem iniciar alguma atividade no Casarão das 

Oficinas, ao se matricularem, preenchem um cadastro e assinam um contrato na Secretaria do 

mencionado espaço cultural. Quando se matriculam no curso de pintura, recebem um 

regulamento no primeiro dia de aula. Esse regulamento, que é interno, foi criado, segundo a 

professora do Ateliê de Pintura, a partir de necessidades anteriormente detectadas, para 

melhor atender aos alunos e às alunas, bem como para manter certa organização, fluidez e 

respeito.  

A sala onde as aulas de pintura são ministradas possui 5 metros de largura e 12 de 

comprimento. As aulas acontecem uma vez por semana, sendo três horas/aula para cada turma 

de sete pessoas, completando uma carga horária mensal de 12 a 15 horas. São, no total, 06 

turmas, assim distribuídas: uma turma no turno matutino, das 8h30m às 11h30m; três turmas 

no turno vespertino, das 14h às 17h; e duas turmas no noturno, das 18h30m às 21h30m.  

2.3 CARACTERIZAÇÃO DOS ALUNOS E DAS ALUNAS 

A análise e a compreensão das condições do exercício pictórico em ambiente não-

formal de educação pressupõem a descrição das propriedades (os capitais) dos alunos e das 

alunas. A descrição das propriedades e do espaço social no qual se inserem os sujeitos pode 

contribuir para a compreensão do que se busca com esta pesquisa. 

Destaca-se o acesso aos bens da cultura, neste estudo representado pela pintura, 

como uma articulação de estratégia educativa e investimento cultural na forma de educação 

não-formal.  

Inicialmente, por meio de uma conversa informal com os alunos e as alunas de cada 

período, explicou-se sobre a realização desta pesquisa, o seu objetivo e se fez o convite a 

todos para que participassem. A princípio, os alunos e as alunas demonstraram certo 

desconforto, mas, em seguida, concordaram em participar. 
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Utilizou-se, como instrumento e técnica para coleta de dados, o questionário, o qual 

se aplicou em dois momentos. Optou-se, também, pelo uso de nomes fictícios, visando 

garantir a privacidade das informações prestadas e para proteger e garantir a identidade dos 

alunos e das alunas. 

No primeiro momento, junho de 2007, se aplicou o questionário aos alunos e alunas 

– em número de 42 – frequentadores do ateliê, sendo que esse abordava o nível de 

escolaridade, as condições econômicas, as práticas culturais, a familiaridade com a pintura, as 

experiências pessoais e os motivos para a prática pictórica. Tinha-se o intuito de conhecer o 

universo social dos alunos e das alunas, ou seja, suas predisposições e razões para o ingresso 

na escola de pintura, e perceber o entrecruzamento do perfil socioeconômico e cultural desses 

alunos e alunas. Com base nas buscas pertinentes a esta pesquisa, esse questionário 

configurou-se da seguinte forma: 1) treze questões relacionadas a dados pessoais, parentais, 

renda individual e familiar, entre outros, e 2) onze questões relacionadas à prática pictórica 

como atividade em seus cotidianos. Assim sendo, foram entregues questionários para todos os 

alunos e alunas.  

Dos 42 alunos e alunas que receberam o questionário, 31 o devolveram respondido. O 

modelo do questionário elaborado encontra-se no Apêndice A. Tal instrumento de pesquisa 

permitiu traçar a caracterização que se apresenta nos quadros do Apêndice B, sobre idade, 

sexo, renda mensal individual, renda mensal familiar, tipo de moradia, rede de ensino 

frequentada, grau de escolaridade, profissão e dados também relacionados ao grau de 

escolaridade e profissão de seus pais e avós. Nos quadros do Apêndice C, encontram-se 

aspectos relacionados às disposições artísticas: as práticas culturais, a familiaridade com a 

pintura, tempo de frequência no Ateliê de Pintura, os primeiros contatos e motivos para 

praticar pintura. Dos 31 alunos e alunas que responderam ao questionário, selecionou-se 4 

como sujeitos desta pesquisa, usando como critérios: possuir maior e menor renda, possuir 

maior e menor nível de escolaridade, ser aluna ou aluno mais novo e mais antigo no Ateliê.  

O segundo momento consistiu na reaplicação, aos 4 sujeitos desta pesquisa,  no 

segundo semestre do ano de 2007, de duas perguntas relacionadas às disposições artísticas. As 

perguntas em questão tratam das razões e intenções relacionadas ao curso, mais 

especificamente, às aulas de pintura, apresentadas nas questões 16 e 18 do Apêndice A. Dessa 

forma, as duas questões foram retomadas, em forma de relato, devido à necessidade de 

maiores informações para o aprofundamento das análises. Por intermédio do entrecruzamento 

do perfil socioeconômico e cultural dos 4 sujeitos da pesquisa, buscou-se conhecer suas 

razões para o ingresso na escola de artes. Investigaram-se, no caso, preferências, hábitos, 
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estilos e gostos, condições econômicas e culturais que pudessem se caracterizar como 

definidores das escolhas dos sujeitos e suas respectivas filiações discursivas e materialização 

de sentidos. 

 

As análises que se seguem possibilitaram verificar os dados pertinentes ao 

questionário aplicado no Ateliê. Explicita-se que tais análises revelaram os quatro sujeitos em 

questão.  

Quanto à naturalidade, observou-se que 28 alunos são de Santa Catarina, dos quais 

10 nasceram em Blumenau. Dos demais (3), uma aluna nasceu em Porto Alegre, Rio Grande 

do Sul (RS); outra em Manaus, Amazônia (AM); e a terceira é natural de Belo Horizonte, 

Minas Gerais (MG).  

Com relação às residências, conforme consta nos registros, a maioria desses alunos e 

alunas (29) reside na cidade de Blumenau. Os dois alunos que completam o número dos 31 

alunos e alunas que responderam ao instrumento desta pesquisa residem em cidades vizinhas: 

Gaspar e Luís Alves.  

Sabe-se que a atividade artística ofertada no Ateliê de Pintura, do Casarão das 

Oficinas, tem como público-alvo o adulto. O Quadro 1 mostra a faixa etária desse público-

alvo. 

 

Faixa etária Número de alunos 
Adultos (20 a 39 anos) 9 
Adultos (acima de 40 anos) 22 

Quadro 1 - Número de alunos, de acordo com a faixa etária, que responderam ao questionário aplicado 
no Ateliê de Pintura, do Casarão das Oficinas, de Blumenau, SC, em junho de 2007 

Fonte: Pesquisadora (2007). 
 

Conforme se pode visualizar no Quadro 1, os alunos e as alunas do Ateliê de Pintura 

apresentam-se em maior número na faixa etária acima dos 40 anos. Nesse caso, compreende-

se que o maior número de alunos e alunas acima dos 40 anos se dê pelas características de um 

conjunto de estratégias embutidas nas diferentes trajetórias de cada indivíduo que, ao tecer 

sua história, carrega as experiências vivenciadas desde criança. Seus hábitos, suas heranças 

familiares, suas memórias, suas escolhas profissionais, suas relações de afeto envolvendo não 

só a família, mas também os amigos, fazem parte da trama que se constrói ao longo da vida. 

Pressupõe-se que tais processos determinem certas oportunidades em um dado momento, 

pois, supõe-se que a trajetórias de cada indivíduo se dê no percurso, na estrada e nas 

construções do cotidiano. Segundo Bourdieu (2005, p. 74), “Falar de história de vida é pelo 
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menos pressupor [...] que a vida é uma história e que uma vida é inseparavelmente o conjunto 

de acontecimentos de uma existência individual, concebida como uma história e a narrativa 

dessa história”.  

Dessa forma, pode-se dizer que a rede de relações é produto do trabalho de 

instauração e manutenção da vida, descrevendo a própria vida como um caminho, onde as 

estratégias de investimento social, consciente ou inconsciente, encontram-se associadas a uma 

combinação de fatores. Pode-se dizer, ainda, que a vida constituindo um todo e construindo 

sua história com suas encruzilhadas revela-se nas histórias de vida dos sujeitos desta pesquisa, 

principalmente daqueles acima dos 40 anos de idade. Sendo assim, pensa-se que tais fatores 

parecem contribuir para a entrada de alguns deles no universo da pintura nesse período da 

vida.  

Os dados, ainda relacionados a essa questão, ainda revelam que as mulheres são as 

que mais procuram esse tipo de ambiente: 29 alunos são do sexo feminino e 2, do sexo 

masculino. Percebe-se que subsiste uma relação da produção artística feminina ligada às 

atividades domésticas e que se revelam ao longo da história. 

Segundo Loponte (2005, p. 51), “Afetividade, sensibilidade, humildade, cuidado, 

paciência, fragilidade, submissão, instinto maternal - sentimentos e comportamentos 

associados diretamente às mulheres, confinando-as por muito tempo ao espaço privado e 

doméstico [...]”. Entende-se que a idéia de fragilidade ligada à mulher seja algo ligado à 

educação, tanto familiar quanto escolar. Ainda de acordo com Loponte (2005), os homens são 

vistos como dominadores. São vistos, também, como figura forte e destemida, provedores e 

viris. Loponte (2005) considera tal pensamento como marca da construção cultural fixa e 

imutável, conquanto muitos acreditem que a própria realidade dos fatos e inúmeros estudos 

demonstrem que não, mesmo por que há muitas mulheres e homens de diferentes identidades 

e configurações.  

 Tais observações suscitadas por Loponte (2005) dizem respeito aos reflexos da 

educação vigente que conduzem muitas práticas diárias no mundo social, revelando tais 

sentimentos que se dissipam na imaginação de ambos os sexos. Embora as exigências sejam 

outras, em dado tempo e em dada sociedade, subsiste esse tipo de pensamento determinando 

condutas ideais para o sexo masculino e para o sexo feminino.  

De acordo com Bourdieu (2007, p. 102), 

[...] uma classe define-se no que ela tem de mais essencial pelo lugar e valor que 
atribui aos dois sexos e a suas disposições socialmente constituídas. Eis o que faz 
com que, por um lado, o número de maneiras de realizar a feminilidade corresponda 
ao número de classes e de frações de classe; e, por outro, no seio das diferentes 
classes sociais, a divisão do trabalho entre os sexos assuma formas completamente 
diferentes, tanto nas práticas quanto nas representações.  
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Como se pode perceber, o olhar que Bourdieu (2007) lança sobre esse aspecto está 

relacionado à dominação existente nesse universo.  O valor atribuído aos dois sexos define-se 

pelas disposições constituídas na sociedade. A divisão do trabalho entre os sexos ainda 

permanece, de certa forma, revelando suas diferenças. Tais representações manifestadas nas 

classes sociais sinalizam o diferencial segundo o sexo ou a idade. 

             Quanto à estética presente no cotidiano e à decoração dos lares, destacam-se os 

estudos de Richter (2003), enfocando aspectos referentes à estética do fazer diário de 

mulheres em seus cotidianos, mantidos e transmitidos por gerações, envolvendo trabalhos 

diversificados. A experiência estética em sala de aula foi pensada como uma performance, 

desdobrada em questionamentos relacionados ao cotidiano, à crítica social e à expressão 

criativa. Richter (2003) concluiu que, para um ensino intercultural das artes visuais, faz-se 

necessário utilizar um conceito de arte não-excludente, embasado em estudos da Sociologia e 

da Antropologia que estabeleçam conexão entre a estética desenvolvida na escola e a estética 

das famílias. Richter (2003) acredita que criar um novo enfoque para a vida a partir das 

diferenças, e também dos conflitos, pode ser um processo dinâmico em que as diferenças se 

tornam elementos positivos de mudança social.  

Quanto às profissões dos 31 alunos e alunas pesquisados, os dados apresentados 

(Apêndice B) revelam as variadas profissões: 3 alunos são funcionários públicos, 3 alunas 

estão aposentadas, 13 alunas revelaram ser do lar, 1 aluno encontra-se desempregado e 12 

compõem o universo das diversas profissões. Entre essas profissões, encontram-se: médica, 

auxiliar de enfermagem, técnico em radiologia, massoterapeuta, diretora de faculdade, 

professora de artes, recepcionista, controller, analista de cursos, auxiliar de produção e 

confeiteira. Diante das profissões reveladas, percebe-se que todos, com exceção de uma 

pessoa, possuem ou já possuíram profissões.  

Nesse sentido, comentou Maria: “Trabalhei minha vida inteira como costureira para 

ajudar meu marido nos orçamentos domésticos, mas me considero “do lar” porque depois 

que me aposentei passei a me dedicar às coisas do lar”. 

A exemplo de Maria, outras mulheres também se encontram nessa mesma situação: 

compartilharam com seus cônjuges o orçamento doméstico, se prestando a diversas profissões 

e, depois de aposentadas, de certa forma, continuaram trabalhando, mas suas atividades 

passaram a ser voltadas para o lar. Nessa rede de relações que aqui se apresenta, encontram-se 

situações distintas, pois, no caso das 13 alunas que revelaram ser do lar, nenhuma constituiu 

profissão reconhecida socialmente, do ponto de vista econômico, sendo que o orçamento 

doméstico revela-se sob responsabilidade dos seus cônjuges.  
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A respeito do papel das mulheres, Cruz (2002, p. 87) descreve que 

[...] a mulher se inseriu [...] em algumas atividades fora do domínio da casa, tidas 
como promovedoras da feminilidade e, portanto, permitidas socialmente pelo padrão 
tradicional de educação feminina que tinha por alvo o casamento e a preservação do 
‘patrimonium’ familiar. (Grifo no original) 

 

Percebe-se que a situação exposta, embora aparentemente natural, trata-se de uma 

construção social advinda do modelo de educação recebida e perpetuada na sociedade de um 

modo geral. Entende-se, também, que um diploma pode não ter serventia na vida de uma 

pessoa, se essa não fizer valer os investimentos realizados. Exemplifica essa idéia a aluna 

Mary: “Na minha época, alguém com o segundo grau completo já conquistava uma 

profissão. Eu tive uma profissão, da qual exercia até me casar, mas, chegamos à conclusão 

de que não compensava sair para trabalhar e ganhar o que eu ganhava, sem contar com os 

filhos [...]”. 

A adaptação a uma posição dominada implica uma forma de aceitação da dominação. 

Segundo Bourdieu (2007, p. 360), 

Os efeitos da própria mobilização política têm dificuldade em contrabalançar 
completamente os efeitos da dependência inevitável da auto-estima em relação aos 
sinais do valor social, tais como o estatuto profissional e o salário, antecipadamente 
legitimados pelas sanções do mercado escolar.  

 

 Compreende-se que a situação de Mary revela certa aceitação da dominação descrita 

por Bourdieu (2007).  A profissão exercida por Mary não correspondia às expectativas quanto 

ao quesito econômico, no sentido de garantir maior conforto com um acréscimo orçamentário 

familiar. Diante disso, rendeu-se, então, aos efeitos da própria mobilização, em comum 

acordo com seu cônjuge, aceitando e se adaptando a uma posição dominada.  

O Quadro 3 apresenta as profissões dos pais e dos avós paternos e maternos dos 31 

alunos e alunas. 
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Aluno Profissão 
Pai 

Profissão 
Mãe 

Profissão 
Avô 

Paterno 

Profissão 
Avó 

Paterna 

Profissão 
Avô 

Materno 

Profissão 
Avó 

Materna 
Ana Motorista Costureira Empresário Do lar Marceneiro Do lar 

Beralice Tintureiro Industrial Telefonista Não sabe Parteira Agricultor Agricultora 

Rita 
Gerente Depto Pessoal 

(Artex) 
Escrituraria 

Cobrador de 
Escritório 

Do lar Tipógrafo Do lar 

Rose Serralheiro Do lar Não sabe Não sabe Não sabe Não sabe 
Sandra Agricultor - Agricultor Agricultora Agricultor Doméstica 
Amélia Agricultor Do lar Agricultor Do lar Agricultor Do lar 
Lúcia Motorista Do lar Colono Do lar Industriário Industriaria 
Berta Lavrador Do lar - - - - 
Tereza Lavrador Do lar - - - - 
Mary Agricultor Agricultora - - - - 

Deisi Comerciante Do lar 
Vendedor de 

carros 
Comerciante Operário Do lar 

Salma Pescador Costureira - - Agricultor Do lar 
Kelly Motorista Comerciaria Açougueiro Do lar Não sabe Do lar 
Pietra Comerciário Do lar Industriário Do lar Agricultor Agricultora 
Felipe Estofador autônomo Estofadora Madeireiro Do lar Agricultor Agricultora 
Aline Pedreiro Do lar Agricultor Do lar Marceneiro Do lar 

Paula Comerciante 
Professora e 
Costureira 

Agricultor Do lar 
Fiscal, 

Agricultor e 
Pescador 

Do lar 

Denise Fundição Metalúrgico Do lar - - - - 
Cecília Agricultor Do lar Agricultor Do lar Agricultor Do lar 
Maria Empresário Do lar - - - - 

Neide Torneiro Mecânico Comerciaria Marceneiro Do lar 
Pedreiro e 
Marceneiro 

Professora 

Arlei Motorista Comerciante Professora Empresário Doméstica Colono Professora 

Miriam Carpinteiro - Sapateiro 
Aux. de 

Sapateiro 
Agricultor Do lar 

João Carpinteiro Do lar 
Plantador de 

fumo 
Plantadora de 

fumo 
Plantador de 

fumo 
Plantadora 
de fumo 

Karin Marceneiro Professora - - - - 
Letícia Serralheiro Costureira Lavrador Do lar Cozinheiro Do lar 

Iria Pintor Parede Do lar - - - - 

Sara Técnico Eletrônico Do lar Marceneiro Agricultora 
Encarregado 

de seção 
Costureira  

Olívia Gerente de Tráfego Urbano Do lar - - - - 
Sofia Guarda Do lar Agricultor Do lar Agricultor Do lar 

Ivone Advogado Do lar 
Funcionário 

Público 
Do lar 

Representante 
comercial 

Do lar 

Quadro 2 – Profissão do pai, da mãe, dos avós maternos e dos avós paternos dos 31 alunos e alunas 
Fonte: Pesquisadora (2007). 

 

O Quadro 2 permite observar que 17 mães são do lar e 12 possuem profissões 

variadas. 2 alunos não mencionaram a profissão da mãe. Quanto às profissões dos pais, os 31 

alunos e alunas a informaram. De acordo com os dados, a alternância de gerações apresenta-

se bastante modificada quando os dados revelam as profissões dos pais dos 31 alunos 

pesquisados. 

No caso dos avós, 6 alunos não responderam as profissões dos avós maternos e 

paternos e 1 não respondeu as profissões dos avós paternos. Dos avôs paternos, 20 possuem 

profissões específicas; a profissão de 9 não foi mencionada; e 2 alunos responderam que não 

sabem. No caso das avós paternas, 14 são do lar; 7 possuem profissões específicas; 9 alunos 

não responderam; e 1 alegou não saber. No que se refere aos avôs maternos, percebeu-se que 

21 possuem profissões específicas; 8 alunos não responderam; e 2 disseram que não sabem. 

Sobre as informações profissionais das avós maternas, 13 são do lar; 9 possuem profissões 
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específicas; 8 alunos não responderam; e 1 alegou não saber. Observou-se que a profissão “do 

lar” foi a profissão de predominância tanto dos alunos do ateliê quanto de suas respectivas 

mães e avós.  

Em relação ao grau de escolaridade dos pesquisados, os dados apresentados no 

Apêndice B revelam que o número de alunos que completou o ensino médio ou até 

especialização (26) é bem maior que o número de alunos que não concluiu o Ensino 

Fundamental e/ou o Médio (5). Verificou-se que 5 alunos em questão apresentavam estudos 

até o Ensino Médio incompleto.  

No que se refere à rede de ensino a qual os 31 alunos frequentaram, os resultados se 

encontram expostos no Quadro 3.  

 

Quantidade de Alunos Municipal Estadual Particular 
7 alunos X   

12 alunos  X  
3 alunos   X 
2 alunos X X  
1 aluno X  X 

4 alunos  X X 
2 alunos X X X 

Quadro 3 – Rede de ensino frequentada pelos alunos e pelas alunas matriculados no Ateliê de Pintura no 
início de 2007 
Fonte: Pesquisadora (2007). 

 

O Quadro 3 mostra que o maior número de alunos estudou em escolas estaduais. Dos 

31 alunos, 9 migraram em diversas redes de ensino, sendo que 22 permaneceram em apenas 

uma rede. Independentemente de a escola ser pública ou privada, o que se pode observar é 

que todos, sem exceção, de uma forma ou de outra, frequentaram escolas de ensino regular. 

Dessa forma, o que se constituiu, igualmente, durante esses anos de dedicação aos bancos 

escolares, foi um capital de relações e interações, feito de conhecimentos e, provavelmente, 

cumplicidades e amizades. 

Quanto à escolaridade dos pais dos 31 alunos e alunas pesquisados, o distanciamento 

dos graus de escolaridade apresentados revela que a maioria dos pais não possui Ensino 

Superior, como se pode observar no Apêndice B. Dos três alunos que possuem o Ensino 

Fundamental incompleto, dois responderam que seus pais estudaram somente até a 4ª série e 

um não respondeu. O aluno que possui o Ensino Fundamental completo respondeu que seus 

pais cursaram até a 4ª série. O aluno que possui o Ensino Médio incompleto respondeu que 

seus pais cursaram o Fundamental completo. 13 alunos concluíram o Ensino Médio, sendo 

que, relacionado à escolaridade do pai, 9 alunos possuem pais que não completaram o Ensino 
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Fundamental; 2 alunos possuem o pai com o Fundamental completo; 1 possui com Ensino 

Médio completo; e 1 não respondeu a essa questão.  

Com relação à escolaridade da mãe, dos 13 alunos, 7 mães possuem o Ensino 

Fundamental incompleto; 3 mães possuem o Ensino Fundamental completo; 2 mães possuem 

o Ensino Médio completo; e 1 não respondeu a essa questão. Apenas 1 aluno possui o 

Superior incompleto. Seus pais possuem o Ensino Fundamental completo. Dos 6 alunos que 

possuem o Superior completo, 4 revelaram que seus pais não completaram o Ensino 

Fundamental e 2 revelaram que o pai concluiu o Ensino Fundamental. Quanto às mães desses 

6 alunos, 4 possuem o Ensino Fundamental incompleto e 2 mães completaram o Ensino 

Médio. Dos 6 alunos que possuem especialização, como consta no Apêndice B,  5 pais não 

completaram o Ensino Fundamental e 1 pai possui o Superior completo. No caso das mães, 3 

possuem o Fundamental incompleto; 2, o Fundamental completo; e 1, o Ensino Médio 

completo. 

Segundo comentários tecidos no Ateliê de Pintura pelos alunos que possuem idade 

acima de 40 anos, seus pais são de uma geração em que era comum estudar até a quarta série 

do então Ensino Primário. Era muito raro alguém ultrapassar essa fase, pois, logo em seguida, 

iniciavam suas vidas empregatícias, na maioria das vezes, colaborando com o orçamento 

doméstico. 

No que tange à renda, a Tabela 1 apresenta um panorama que permite analisar os 

capitais dos pesquisados.   

Tabela 1 – Renda mensal individual dos alunos e alunas matriculados no Ateliê de Pintura no início de 
2007 

Quantidade de Alunos Renda Mensal Individual (R$) 
10 Não trabalho, assim não tenho renda 
2 Até 500,00 
2 Até 750,00 
6 Entre 1.000,00 e 2.000,00 
3 Entre 2.000,00 e 3.000,00 
1 Acima de 3.000,00 
3 5.000,00 
1 8.000,00 
3 Não responderam 

Fonte: Pesquisadora (2007). 
 

Os dados da Tabela 1 mostram que, em relação à renda individual mensal aproximada, 

10 pessoas revelaram “não trabalhar” e, por isso, não possuem renda. Nesse caso, recorre-se aos 

dados anteriores nos quais se explicitou que algumas pessoas encontram-se aposentadas e outras 

se apresentam como do lar. Tais informações relacionadas ao caso da situação “do lar” 



 47

pressupõem que essas pessoas amparam-se no estímulo recebido da família. O investimento em 

práticas culturais permite a disposição de percebê-las e classificá-las e oferece, segundo 

Bourdieu (2007, p. 31), “[...] um esquema de percepção e apreciação de aplicação geral”, 

possibilitando uma “experimentação artística”. Conforme Bourdieu (2007, p. 33), 

[...] a apreensão e a apreciação da obra dependem também da intenção do espectador 
a qual, por sua vez, é função das normas convencionais que regulam a relação com a 
obra de arte em determinada situação histórica e social; e, ao mesmo tempo, da 
aptidão do espectador para conformar-se a essas normas, portanto, de sua formação 
artística.  

 

Nesse sentido, é possível estabelecer uma relação com o habitus dos indivíduos. As 

práticas ou o jeito de ser e de viver e os bens de um indivíduo ou de um grupo (classe), que se 

pode chamar de estilo, vinculados, são exemplos de papéis da noção de habitus. É ele que, 

inicialmente, unifica e gera as características essenciais e relacionais de um único estilo de 

vida, bem como de sua posição. Os habitus, além de desiguais, são também diversos, 

carregando, em seu bojo, a operacionalidade das distinções e apresentando, em sua prática, 

princípios de diferenciação desiguais. Esses princípios geradores de práticas distintivas, que 

Bourdieu (1983), em várias de suas obras, define como habitus, nada mais é que a tradução ou 

revelação daquilo que o indivíduo come e, sobretudo, sua maneira de comer; daquilo que 

veste e, sobretudo, sua maneira de vestir; como faz e sua maneira de fazer. Toda e qualquer 

prática, opinião ou maneira de se expressar difere completamente em cada ser, revelando-se a 

“classificação” representada pela diferenciação. Um exemplo prático que se estabelece seria 

pensar no modo de ser e de viver de um empresário e de um operário. Suas maneiras diferem 

sistematicamente. Ambos carregam consigo um sistema de referências, um conjunto de 

crenças e valores de suas práticas, ligadas ao conhecimento e reconhecimento das leis, as 

quais dão a condição de funcionamento do campo. Segundo Bourdieu (1983, p. 89), os 

campos se apresentam “como espaços estruturados de posições (ou postos) cujas propriedades 

dependem das posições nestes espaços, podendo ser analisadas independentemente das 

características de seus ocupantes”. 

Entende-se, com isso, que o número de espaços de preferências é tão grande quanto o 

número de universos de possibilidades. Cada um desses universos (bebidas, vinhos, 

automóveis, jornais, lugares, formas de usufruir férias, mobiliário, entre outros) fornece traços 

distintivos que funcionam como diferenciadores, permitindo exprimir as principais diferenças 

sociais. 

Ao se tratar de leis gerais para os campos, esses podem ser considerados como um 
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mercado válido para todos, em que os sujeitos se comportam como jogadores, sendo possível 

estabelecer analogia com outros campos. Assim, todo campo pode ser comparado a um jogo, 

com suas regras, as quais obedecem a diferentes lógicas.  

Quanto à posição no espaço social, os alunos e as alunas investigados se 

encontravam em diferentes posições. No que diz respeito à renda familiar, a situação pode ser 

conferida na Tabela 2. 

Tabela 2 – Renda mensal familiar dos alunos e alunas matriculados no Ateliê de Pintura no início de 2007 
Quantidade de Alunos Renda Mensal Familiar (R$) 

3 Até 1.000,00 
4 Entre 1.000,00 e 2.000,00 
2 Entre 2.000,00 e 4.000,00 
10 Entre 4.000,00 e 6.000,00 
5 Entre 6.000,00 e 8.000,00 
5 Acima de 8.000,00 
2 Não responderam 

Fonte: Pesquisadora (2007). 
 

Quanto à renda mensal da família, a pesquisa revelou, conforme se pode observar na 

Tabela 2, que a renda familiar mensal declarada por 5 sujeitos é entre R$ 6.000,00 e R$ 

8.000,00 e por 5 sujeitos é acima de R$ 8.000,00. Essa renda pode ser considerada superior, 

se comparada com a renda média familiar da turma, o que se constitui indícios de que as 

famílias com renda acima de R$ 6.000,00 possuem capital econômico alto. Percebe-se, aqui, 

que o campo econômico, de uma maneira ou de outra, atua gerando disputas e jogos de forças. 

Do ponto de vista discursivo, isso tem a ver com a arte legitimada.  

Quanto às propriedades e interesses que há nos campos, de acordo com Bourdieu 

(1983, p. 90-91), “[...] todas as pessoas que estão engajadas num campo têm certo número de 

interesses fundamentais em comum, a saber, tudo aquilo que está ligado à própria existência 

do campo: daí a cumplicidade objetiva subjacente a todos os antagonismos”. No caso desta 

pesquisa, percebeu-se que as características econômicas e o grau de instrução interagem e, 

como regras gerais, determinam ou favorecem o interesse e a entrada e permanência na 

oficina de pintura. Portanto, esses interesses estão ligados. Tal ligação é correspondente ao 

que há de característico nesse campo e entre os sujeitos desse grupo social. Pode-se dizer que, 

por trás desses interesses aparentemente comuns, existem as lutas de poder comandadas por 

postos e hierarquias ditadas pelo capital econômico e pelo capital cultural de seus ocupantes.  

Como afirma Bourdieu (1994, p. 83), “às diferentes posições no espaço social, 

correspondem estilos de vida. As práticas e as propriedades constituem uma expressão 

sistemática das condições de existência”. Leva-se em consideração que os estilos de vida, 
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gostos e as classes das pessoas são variados. Em relação às pessoas que frequentam um curso 

prático de pintura não poderia ser diferente, pois são pessoas diferentes, com escolhas e 

histórias de vidas diferentes, com condições e gostos diversos.  

Explicita-se, aqui, que, até o determinado momento, se fez um apanhado geral das 

informações relacionadas aos dados dos 31 alunos e alunas que responderam ao questionário. 

O aprofundamento das análises, entretanto, foi feito no que se refere aos quatro sujeitos 

selecionados para esta pesquisa, porque os mesmos são sinalizadores pontuais de distinção 

dos diferentes tipos de capitais, sendo capital uma relação social que existe e produz seus 

efeitos, apesar desse assunto já estar sendo tratado ao longo do texto. 

Bourdieu e Darbel (2003) distinguem quatro tipos diferentes de capital: cultural, 

econômico, social e simbólico. O capital cultural é formado pelas qualificações intelectuais 

produzidas pelo sistema escolar ou transmitido pela família. O capital cultural é um ter que se 

tornou existência, uma posse que se fez corpo, tornando-se parte integrante do indivíduo. 

Segundo Bourdieu (1998, p. 75), “Aquele que o possui ‘pagou com sua própria pessoa’ e com 

aquilo que tem de mais pessoal, seu tempo”. É algo que não pode ser propagado 

repentinamente como doação, compra ou troca, título de nobreza ou dinheiro. Pode ser 

comprado, principalmente, de maneira inconsciente e conserva-se sinalizado e indicado por 

sua situação social adquirida. O acúmulo de capital cultural pode ser entendido como uma 

“associação”. Exige uma inclusão, ou melhor, uma incorporação que pressupõe uma tarefa de 

inculcação e de assimilação, custando tempo e investimento.  

O capital econômico é constituído pelo conjunto de bens materiais que um indivíduo 

possui e também da renda e do patrimônio acumulado. As estratégias econômicas respondem 

a uma configuração singular de índices positivos ou negativos, inscritos no espaço social, 

constituído por relação específica. Tal relação encontra-se imbuída de certo poder e potencial 

sobre os instrumentos de produção e de reprodução. Para Bourdieu (1998, p. 91), “A 

competência econômica não é, portanto, uma aptidão universal e uniformemente distribuída 

[...]”. O poder, como posse adiantada, como futuro próprio, é o que mantém as relações entre 

os indivíduos para além da contínua criação do eventual trabalho em conjunto. As 

oportunidades ou probabilidades de acesso a bens estão unidas, por uma relação lógica, à 

predisposição para perceber os momentos de aplicação e lucro ou o que se pode chamar de 

“espírito empresarial”. Essas relações são específicas, como o mercado escolar, o de trabalho 

e o próprio patrimônio. Com isso, percebe-se que é por intermédio do tempo necessário à 

aquisição que se estabelece a ligação entre o capital econômico e o capital cultural.  

O capital social abrange o conjunto de relações sociais de que um indivíduo ou grupo 
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dispõe. O volume do capital social que um indivíduo possui depende da dimensão das 

relações mobilizadas de sua rede, acompanhado do volume do capital econômico, cultural ou 

simbólico, sendo também de posse exclusiva de cada indivíduo a quem se encontra ligado. 

Essas trocas supõem o reconhecimento análogo objetivo que exerce efeito multiplicador sobre 

o capital exclusivamente possuído. Refere-se aos benefícios que certos relacionamentos 

podem proporcionar, como as redes de relações que facilitam acessos, informações, 

apresentações, entre outros. 

O capital simbólico é o conjunto de rituais ligados à honra e ao reconhecimento, 

conferindo fama e crédito a seu proprietário. O capital simbólico é uma propriedade qualquer 

percebida pelos indivíduos ou sujeitos sociais, em que as categorias de percepção são 

entendidas e reconhecidas, conferindo-lhes valor, existente apenas pela reputação, sendo que 

os que fazem parte compartilham da própria crença, bem como da apreciação por certas 

condutas que julgam honrosas ou não. Essa relação também pode ser concebida, segundo 

Bourdieu (1998, p. 115), “[...] nas relações sociais como relação de força física, que faz das 

relações de força simbólica, relações de sentido, [...] de comunicação”. Nesse caso, Bourdieu 

(1998) refere-se às relações de forças brutais que são, também, relações simbólicas, atos de 

submissão e de obediência. A ordem simbólica firma-se sobre a ordem ou coação, ao conjunto 

de indivíduos que, organizados cognitivamente, devem parte de sua persistência e solidez ao 

fato de serem, aparentemente, lógicos e metódicos. Com isso, encontra-se em concordância 

com as estruturas do mundo social. Em suma, consequentemente, o capital cultural apresenta 

um grau de dissimulação superior ao capital econômico e, por isso, predispõe-se a funcionar 

como capital simbólico, exercendo, por exemplo, efeito de (des)conhecimento, como no 

mercado de bens culturais ou no mercado matrimonial, onde o capital econômico não é 

totalmente reconhecido. Desses quatro tipos diferentes de capitais, dois se destacam 

fornecendo os critérios de diferenciação mais pertinentes para a construção do espaço social. 

Isso porque, nesse sentido, para Bourdieu (1996, p. 19), “o espaço social é construído de tal 

modo que os sujeitos ou os grupos são aí distribuídos em função da sua posição [...] de acordo 

com os dois princípios de diferenciação [...] – o capital econômico e o capital cultural”. 

Percebeu-se que, em sua maioria, o público frequentador das aulas de pintura do 

Casarão das Oficinas, possui condições de se manter praticando tal atividade.  Isso se dá 

devido a seus privilégios econômicos, fruto de seus padrões sociais, seja custeado por eles 

próprios ou por alguém da família. De acordo com os dados apresentados no Apêndice C, 

considera-se que o público frequentador desse ambiente mantém certa fidelidade. Dos 31 

alunos e alunas que buscam essa prática artística, 6 frequentam o referido ateliê há menos de 
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dois anos. Os demais (25) permanecem frequentando o ateliê de pintura entre 2 e 5 anos ou 

até mesmo ultrapassando os 5 anos de frequência às aulas de pintura.  

Nesse caso, cabe ressaltar que o Ateliê de Pintura possui pouca rotatividade de 

alunos, porque os mesmos entram e saem quando querem. O processo existente no 

encaminhamento dessa atividade não mantém ciclos ou fases que, no caso, permitiriam iniciar 

e concluir etapas. Pode-se dizer pouca rotatividade no sentido de que, pelo fato de a maioria 

desses alunos permanecerem anos a fio renovando suas matrículas, o número de vagas para os 

novos alunos permanece restrito. São pessoas que financiam suas atividades artísticas, 

caracterizando, assim, ser um curso particular. Por conta disso, ressalta-se que o Município 

está desobrigado de proporcionar à comunidade cursos ou oficinas gratuitos. Diante das 

dificuldades financeiras encontradas para contratar os professores para ministrar os cursos 

gratuitamente, a Fundação Cultural, de Blumenau, viu a necessidade de disponibilizar o 

referido espaço aos professores interessados, mediante a cobrança de uma taxa para custear o 

aluguel do imóvel que abriga a instituição. 

Explicita-se que as variáveis escolhidas para esta pesquisa não dão conta da 

complexidade dos capitais. Todavia, procurou-se, ao longo das entrevistas, recolher 

informações complementares com o intuito de se chegar às aproximações máximas nas buscas 

pelas informações desejadas para a análise. Para essa escolha, utilizaram-se os seguintes 

critérios: - possuir maior e menor renda, possuir maior e menor nível de escolaridade, ser 

aluna ou aluno mais novo e mais antigo no Ateliê. Em se tratando de maior e menor renda, 

Bourdieu e Darbel (2003), como comentado anteriormente, distinguem esse tipo como sendo 

capital econômico. Portanto, os questionamentos que esta pesquisadora faz e as perguntas que 

lhe despertam curiosidades são: O capital econômico seria um fator diferencial na escolha por 

uma atividade artística? Só pratica tal atividade quem tem condições de mantê-la? A 

permanência de algumas pessoas nesses ambientes depende de sua renda? Nesse sentido, 

adotou-se como sendo esse um dos critérios.  

Como se pode perceber, diante das observações feitas, relacionadas anteriormente 

aos capitais, acompanhado do capital econômico vem o capital cultural e, por conta disso, 

possuir maior e menor nível de escolaridade também fez parte dos critérios, uma vez que, 

capital cultural é parte integrante do indivíduo. Sua trajetória escolar encontra-se inscrita em 

suas relações, principalmente nas relações de distinção. A exemplo de todas as propriedades 

de distinção, só existem na e pela relação, na e pela diferença. Intrigada com essas relações e 

diferenciações é que se adotou o nível de escolaridade – capital cultural como sendo um dos 

critérios desta pesquisa para a escolha dos sujeitos.  
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Ser a aluna ou o aluno mais novo e o mais antigo no ateliê de pintura desperta certa 

curiosidade pelos seguintes motivos: o aluno mais novo é do sexo masculino e a aluna mais 

antiga permanece na atividade pictórica no referido ateliê há oito anos. O que despertou 

curiosidade com relação ao aluno mais novo foi que, além de o mesmo ser do sexo masculino, 

estar em idade socialmente madura, sua busca pela atividade pictórica não se restringe ao 

período noturno, como usualmente ocorre com os poucos “homens” que frequentam o 

referido espaço. Já a aluna mais antiga despertou curiosidade pelo fato de sua permanência no 

Ateliê de Pintura ser a mais prolongada de todas. Tal atitude levou a questionar o porquê de 

sua permanência. Por simples prazer? Por que essa atividade participa de seu cotidiano por 

tanto tempo? Em que momento e por que sua ligação com a atividade pictórica participa de 

sua história de vida? Seu tempo de permanência no Ateliê de Pintura carrega, em seu bojo, 

relações com sua trajetória? Por que tanto tempo? 

O que norteia os critérios adotados para esta pesquisa são as indagações que por ora 

aqui se encontram relacionadas. Destaca-se, também, que, tanto o capital social quanto o 

capital simbólico, participam do processo de construção desta pesquisa, por envolverem 

conjuntos de relações sociais e conjunto de rituais ligados à honra e ao reconhecimento que se 

percebe como elementos interligados e constitutivos da e na sociedade. Dessa forma, 

adotaram-se os critérios apontados para buscar os motivos das escolhas pictóricas dos sujeitos 

desta pesquisa. 

 Traçar o perfil de cada sujeito por meio de seus capitais e tempo de atividade 

artística no estabelecimento cultural enfocado permitiu, entre os 31 alunos e alunas abordados 

até o momento, selecionar 4 deles que apontam como sendo os sinalizadores dos capitais que 

conduzirão o andamento desta pesquisa. Os 4 sujeitos escolhidos para participar desta 

pesquisa foram: Tereza, Cecília, Amélia e Felipe.  

A partir da situação verificada, no capítulo que se segue, revelam-se algumas 

escolhas dos 4 sujeitos do Ateliê de Pintura, lembrando que duas perguntas do questionário 

foram reaplicadas somente a esses sujeitos, com o intuito de obter mais informações para o 

desenvolvimento desta pesquisa e investigar os indícios dos seus primeiros contatos com a 

atividade artística, suas primeiras lembranças com relação à pintura, suas práticas culturais e 

os motivos que os levaram a procurar o ateliê de pintura. Conhecer melhor esses sujeitos é o 

foco do capítulo que segue. 
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3 DESVELANDO ESCOLHAS  

“O senhor ... mire e veja o mais 
importante e bonito do mundo é isso: 

que as pessoas não estão sempre iguais, 
não foram terminadas – mas que elas 

vão sempre mudando. 
É o que a vida me ensinou. 

Isso me alegra [...]”. 
(ROSA, 1984, site) 

 

Compreender a importância da pintura na escolha do indivíduo, sua valorização 

como área de conhecimento, além da utilização da prática artística de diferentes maneiras são 

alguns dos aspectos que se busca revelar neste capítulo. Delineia-se, portanto, um breve 

passeio no tempo para apresentar os primeiros contatos e lembranças com relação à arte, mais 

especificamente à pintura, dos 4 sujeitos selecionados para esta pesquisa, bem como suas 

práticas culturais, destacando algumas de suas manifestações em busca de compreensão para 

suas escolhas artísticas. Acredita-se que tais aspectos estejam relacionados diretamente com 

os capitais definidos por Bourdieu e Darbel (2003), conferidos a cada sujeito abordado neste 

trabalho.  

A presença da arte nas diferentes culturas e sua contribuição para o ser humano é fato 

conhecido desde a Antiguidade e abordado por muitos autores (OSTROWER, 1983, 1984 e 

1999; FISCHER, 1977; ARNHEIM, 1980; NUNES, 1989; MARTINS, 1998; DERDYK, 

2003), assim como a discussão sobre a importância da arte na formação do indivíduo e sua 

relevância para a educação não são, certamente, assuntos inovadores. No entanto, se iniciou 

por essa reflexão devido ao pressuposto de que a arte é uma prática social que acompanha a 

história da humanidade. Segundo Fischer (1977, p. 57), “a arte, ela própria, é uma realidade 

social”. Assim como Fischer (1977), outros autores aqui citados defendem a mesma ideia e 

destacam a contribuição da arte para o ser humano e sua presença nas culturas e devidas 

histórias.   

Segundo Martins (1998, p. 14),  

a comunicação entre as pessoas e as leituras de mundo não se dão apenas por meio 
da palavra. Muito do que sabemos sobre o pensamento e o sentimento das mais 
diversas pessoas, povos, países, épocas são conhecimentos que obtivemos única e 
exclusivamente por meio de suas músicas, teatro, poesia, pintura, dança, cinema e 
etc.  

 

A educação traz, em todas as suas disciplinas, no currículo do sistema educacional, 

um denominador comum que se pode chamar de “processo de aquisição do conhecimento”. 
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Assim, entende-se que, tanto a arte da criança como a arte do adulto não são produções 

estanques. Ambos participam do patrimônio humano de aquisição de conhecimento. Pensa-se 

que a educação não esteja separada do viver e que ambos promovam o desencadeamento de 

processos existenciais. Assim sendo, é possível verificar, nas revelações dos sujeitos 

comprometidos com esta pesquisa, que as coisas do cotidiano perpassam situações e 

envolvem habitus. 

Para Bourdieu (1994, p. 65, grifo da autora), “A prática é, ao mesmo tempo, 

necessária e relativamente autônoma em relação à situação considerada em sua imediatidade 

pontual, porque ela é o produto da relação dialética entre uma situação e um habitus”. 

Entende-se essa situação como um sistema de tendências duradouras que se cruzam e 

ultrapassam gerações e que, complementando todas as experiências do passado, funcionam, a 

cada momento, como origem de compreensão, análise e atitude. 

Destarte, percebe-se que é possível a efetivação de tarefas diferenciadas, graças às 

transferências semelhantes de planos e projetos. Nessas realizações que envolvem as situações 

e os habitus, manifestam-se o que se pode chamar de “disposições ou pré-disposições”. 

 Entende-se, também, como disposição ou pré-disposição o que se pode chamar de 

“ação de uma coisa sobre a outra”. Simplifica-se da seguinte forma: os avós influenciam os 

pais e os pais influenciam seus filhos, da mesma forma que a sociedade influencia as pessoas 

e que as ações das pessoas influenciam toda uma sociedade. Para essa influência, a linguagem 

é chave. É daí que surgem os “discursos”.  

Tais disposições são levadas para a vida e, consequentemente, repassadas para os 

próximos. Nesse caso, compreende-se que as influências façam parte da rede de relações, com 

isso constituindo, também, o habitus. 

Na tentativa de compreender os mecanismos que governam a construção do interesse 

dos sujeitos desta pesquisa pela prática pictórica, recorreu-se às suas lembranças, aos vários 

fatores e às ações como dinâmicas internas das famílias, bem como a certas influências e 

estímulos, considerando-os como mobilizações. Assim, quando se perguntou sobre suas 

primeiras lembranças em relação à pintura, os alunos (adultos) remontaram-se, a princípio, às 

influências familiares, bem como às influências da escola regular. Destaca-se que todos os 

nomes envolvidos neste trabalho (do cônjuge, de filhos, de amigos, etc.), inclusive os dos 

sujeitos, são fictícios. 

As vivências apresentadas se revelam em cada modo de ser e de viver, na rede de 

interação e relação, cada qual tecendo sua história.  Conhecer melhor esses sujeitos é o foco 

dos tópicos que seguem. 



 55

3.1 TEREZA: “As chances de vencer na vida” 

Tereza, 58 anos, é natural de Canelinha, SC. Seu pai era lavrador, e sua mãe, do lar. 

Seus avós, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, eram lavradores. Ainda muito 

jovem, saiu de Canelinha com destino a Blumenau para trabalhar como empregada doméstica. 

Dos 13 aos 18 anos, trabalhou em várias casas. Na descrição de sua infância, Tereza 

transparece e revela tristeza e, ao mesmo tempo, seriedade: “Passávamos muito frio e fome. 

Na falta de cobertas, meu pai fazia fogo no fogão a lenha para que eu e meus cinco irmãos 

pudéssemos nos aquecer; mas, quando era pra voltar para a cama, o frio voltava e 

rezávamos para logo amanhecer. Lembro-me da dor do frio como se fosse hoje”.  

A história e as transformações acontecem e, com elas, as marcas. Marcas que Tereza 

registrou e revela com emoção. Assim como Tereza recorda dos momentos difíceis, recorda-

se, também, dos bons momentos: “Eu me lembro que, quando era pequena, minha mãe fazia 

bonecas de pano para eu brincar e também fazia nossas roupas, pois, como já disse, éramos 

muito pobres. Falando das bonecas de pano, lembrei-me de quando eu e meus irmãos 

dávamos boas risadas quando brincávamos. Na maioria das vezes, esquecíamos da pobreza 

de tanto que brincávamos. Era muito divertido”.  

No que diz respeito ao tempo e às memórias da infância e sua significação, conforme 

Bosi (1994, p. 435), “O espaço da primeira infância pode não transpor os limites da casa 

materna, do quintal, de um pedaço de rua ou de bairro. Seu espaço nos parece enorme cheio 

de possibilidades e de aventura”. Assim, das brincadeiras vividas na infância, Tereza extrai 

uma afetuosa lembrança junto aos irmãos, revelando-se mais um pedaço da trama da rede de 

relação e interação familiar de sua vida.  

Segundo Tereza, sua família era muito “pobre e honesta”, como ela mesma faz 

questão de enfatizar ao longo de suas declarações. Portanto, à família, por intermédio de 

várias ações, é destinado o papel de instalar disposições e estilos de vida e esses, uma vez 

incorporados, reverberam nas ações dos seus filhos que passam a praticar o que seus pais lhes 

ensinaram. Sobre isso, abrem-se parênteses para destacar as considerações de Tereza: 

“Quanto à fome, não gosto nem de pensar. Se existe uma coisa que sei muito bem é a dor da 

fome. Éramos pobres, mas, muito honestos. Meus pais eram pessoas muito dignas e jamais 

ousaram sequer um dia de suas vidas, serem desonestos ou mal educados”. 

Segundo Bourdieu (2007, p. 316),  
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Nas trocas sociais em que outros podem contar com garantias reais – dinheiro, 
cultura ou relações –, ela só pode oferecer garantias morais; pobre (relativamente) 
em capital econômico, cultural e social, ela só pode “justificar suas pretensões”, 
como se diz, e, por conseguinte, dar-se as oportunidades de realizá-las, com a 
condição de pagá-las com sacrifícios, privações, renúncias, boa vontade e 
reconhecimento, em suma, com virtude. 

 

Essa “tendência à prática do bem”, ou “busca da perfeição moral”, revela-se no 

histórico de Tereza como garantia moral. Ela destaca, com certo orgulho, o que, de certa 

forma, “herdou” de seus pais. Destaca a honestidade e a boa educação como primordiais e de 

extrema importância em sua vida, pois, como se pode perceber em sua fala, Tereza, além de 

ter aprendido com seus pais que ser honesto e bem educado (do seu ponto de vista e como vê 

a honestidade e a boa educação) é importante, pouco podia ou pode contar com as garantias 

reais (dinheiro, cultura, etc.) de sua família.  

Poder-se-ia dizer, também, que surge, aqui, uma relação estreita com a Análise do 

Discurso, pois Tereza carrega na memória a lembrança de sua educação. Porém, a 

manifestação, recorrendo ao passado, marca uma posição do sujeito no lugar histórico em que 

se encontra agora, não necessariamente como aconteceu. (ORLANDI, 2000) 

Com 19 anos, Tereza foi trabalhar em uma pensão onde conheceu João. Jovem que 

trabalhava como torneiro mecânico, logo se tornou seu cônjuge. João e Tereza namoraram e 

se casaram em um ano. Com o passar do tempo, João, percebendo o insuficiente orçamento 

familiar, tornou-se motorista de ônibus, acreditando numa maior renda, pois, afinal de contas, 

a família aumentara. Segundo Tereza, “Tivemos o primeiro filho que, em seguida, veio a 

óbito e, logo depois, tive o segundo filho. Por conta das dificuldades, morávamos com Clara, 

uma de minhas irmãs”. No desenrolar de sua história, Tereza explicita que a família inteira 

passa por dificuldades, mas que, na medida do possível, todos se auxiliam. Destaca Clara 

como sendo a irmã que mais lhe proporciona apoio e parcerias.  

A respeito do processo educativo cotidiano e dos valores impressos na trajetória das 

pessoas, percebe-se um sentido de luta e de sacrifícios rumo às conquistas desejadas. De 

acordo com Bueno (2007, p. 126), 

O constante encontro com as dificuldades e obstáculos a serem vencidos, desenvolve 
o sentido de força de vontade, de determinação e perseverança, de alguém que tem 
de construir de forma contínua, gradativa e laboriosa suas trajetórias, suas direções e 
suas conquistas.  

 

Os indivíduos agem e realizam determinadas coisas de acordo com as suas 

necessidades. Em primeira instância, encontram-se as necessidades básicas que englobam 

todos os aspectos relacionados às urgências da vida e, principalmente, à sobrevivência. Para 
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tanto, considerando as dificuldades financeiras pelas quais a família passava, buscou-se 

conhecer a renda mensal da família de Tereza. De acordo com os dados apresentados, a renda 

mensal familiar de Tereza apresenta-se em torno de R$ 1.150,00. Esse dado sinaliza que tal 

renda é considerada a mais baixa, se comparada à renda média familiar dos outros três 

sujeitos desta pesquisa. 

“Com o terceiro filho as coisas complicaram”, declara Tereza. “Comecei a 

trabalhar como instrutora de oficinas de artesanato nos ‘centros sociais urbanos’ de vários 

bairros de Blumenau”. Prosseguindo em seu depoimento, revela a vinda do quarto filho: 

“veio o quarto filho. Este quarto filho e o penúltimo eram crianças muito doentes, 

impossibilitando-me de continuar trabalhando fora”. Aparentemente, a vida de Tereza 

complica-se com a chegada dos filhos, e suas dificuldades aumentam: “Para ajudar no 

orçamento doméstico, abri sociedade com minha irmã trabalhando em casa com costuras, 

comprando, assim, mais uma máquina para aumentar a produção”. De acordo com Bourdieu 

(2007, p. 316), “A pobreza tem seus círculos viciosos e os deveres de solidariedade que 

contribuem para acorrentar os menos desprovidos (relativamente) aos mais desprovidos 

transformam a miséria em um eterno recomeço”.   

Esse  “eterno recomeço” que Bourdieu (2007) aborda vem ao encontro do apoio que 

Tereza busca na parceria com sua irmã Clara. Constrói-se, assim, um discurso de 

solidariedade para superar as dificuldades orçamentárias. Nesse caso, o dever de solidariedade 

que sua irmã manifesta transforma a miséria em um novo recomeço, camuflando as 

dificuldades e mantendo o círculo vicioso da pobreza. 

Destaca-se que Tereza possui uma deficiência física que se agrava com o passar dos 

anos. Com todas as dificuldades econômicas da família e também a dificuldade física que 

Tereza apresenta, nunca deixou de ajudar seu cônjuge na luta diária da vida, consciente de que 

João sempre foi o principal provedor do sustento da família. “Meu marido segurou a peteca 

sozinho esses anos todos, mesmo por que tenho uma doença que, com o passar dos anos, 

definham meus ossos somente de um lado do corpo”. Considerando seu estado de saúde, 

comenta que se filiou à Associação Blumenauense de Deficientes Físicos (ABLUDEF) para 

participar de algo que a tirasse de casa, mesmo porque, ainda segundo ela, não precisava 

pagar para ser sócia: “Lá participávamos gratuitamente de vários eventos e atividades 

(artísticas e culturais) e nos divertíamos muito”. Para Tereza, a ABLUDEF é uma associação 

que proporciona aproximação com o que ela já demonstra ter afinidade, como as atividades 

artísticas e manuais, promove eventos culturais, oferece suporte médico e possibilita a 
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socialização. Aparentemente, Tereza se relaciona muito bem com a mencionada associação, 

como se percebe quando comenta que se diverte.   

Ressalta-se que a ABLUDEF, além de oferecer atividades esportivas, artísticas e 

culturais, mantém programas de saúde e assistência social, voltados única e exclusivamente a 

deficientes associados. Mantém, igualmente, parcerias com outras instituições educacionais e 

culturais da cidade de Blumenau, nos programas de inclusão para deficientes físicos e 

mentais.  

3.1.1 Os primeiros contatos 

Um conjunto de estratégias embutidas na trajetória de Tereza parece contribuir para 

sua entrada no universo da pintura. Destarte, percebe-se seu envolvimento com trabalhos 

manuais e/ou artesanais, em diferentes períodos de sua vida. Poder-se-ia, então, dizer que 

existem diferentes modos de envolvimento artístico e que esses estão marcados pela forma 

como ocorreram os contatos iniciais com a arte. 

Quanto ao seu primeiro contato com a pintura, Tereza recorre às lembranças e revela: 

“A primeira lembrança que me vem à mente quando me perguntam sobre meu primeiro 

contato com pintura é a de quando ganhei de uma professora, no dia de meu 6º aniversário, 

minha primeira caixa de lápis de cor.” Na fala desse sujeito, pode-se observar que a emoção 

invade sua lembrança. Percebe-se que as dificuldades encontradas na família de Tereza 

transparecem no fato de que a caixa de lápis de cor presenteada pela professora marcou, de 

certa forma, sua história. A professora, possivelmente atenta às dificuldades da aluna, parece 

ter aproveitado a oportunidade para colaborar com ela. Com isso, pode-se dizer que a escola 

desencadeia processos de interação e vivência e que tais processos dão acesso à socialização 

que nela acontece. Dessa forma, as instituições sociais, como a escola, representam a origem e 

o elo com a cultura e práticas culturais que os indivíduos carregarão para sempre em suas 

vidas, mesmo como o simples ato de presentear um aluno com uma caixa de lápis de cor. Não 

se quer dizer com isso que essa atitude da professora tenha desencadeado disposições em 

Tereza a ponto de fazer com que ela resolvesse procurar uma escola de pintura quando adulta. 

Quer-se, sim, ressaltar que tal registro marcou a ponto de se fazer revelar enquanto lembrança.  

Considerando as diferenças relacionadas ao nível de instrução e capital econômico, 

verificou-se, no que diz respeito ao estabelecimento de ensino formal frequentado, que Tereza 

estudou em escola pública e não concluiu o Ensino Fundamental no período regular para sua 
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idade. Salienta-se que não possuía recursos financeiros para estudar em escola particular, 

como se pode verificar na própria história revelada. Somente no ano de 2007, concluiu o 

Ensino Médio, no Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA): “Minha sorte é que como 

sou teimosa, persistente e já sentindo vergonha de ser semianalfabeta, resolvi retomar os 

estudos e completar, com muito custo, o Ensino Médio e Fundamental”. 

Ainda segundo Tereza, “Mesmo com a idade em que estou ainda sonho em 

completar o terceiro grau. Sou muito empenhada nas coisas, inclusive, meu primeiro e 

segundo grau cursei com muita dificuldade no CEJA e me sinto muito orgulhosa por isso”. 

De acordo com as informações coletadas, Tereza resolveu estudar porque acredita na 

educação e também porque tinha vergonha de revelar o seu nível de instrução. Costuma dizer 

a seus filhos: “alguém sem estudo não é ninguém.”  

Explicita que algumas de suas irmãs não entendem o porquê de ela querer tanto 

estudar. De acordo com Tereza, uma delas comenta: “Bobagem estudar! Você pensa que tem 

idade para isso? Na idade em que estamos isso só incomoda, sem contar que dá muito 

trabalho sair de casa para ir à escola e você não vai ganhar dinheiro com isso, muito pelo 

contrário, vai gastar muito mais passes de ônibus [...]” Como se percebe, Tereza persiste, 

acredita na educação e procurou uma maneira de concluir o Ensino Fundamental e Médio. De 

certa forma, ignorou os comentários tecidos pela irmã e seguiu em sua busca, acreditando e 

persistindo na educação, como comentado anteriormente. Destaca, ainda, que apenas essa 

irmã pensa dessa forma. Os demais irmãos a apoiam, mesmo porque reconhecem seus 

interesses, esforços e gosto. Hoje, se orgulha de dizer que concluiu, em parte, seus estudos: 

“Foi muito sacrificante e difícil, mas, valeu a pena! Agora sou uma pessoa estudada!”.  

Na fala de Tereza, percebe-se certo orgulho por ter conseguido estudar, apesar dos 

sacrifícios que fez para realizar tal feito. Com isso, denomina-se “uma pessoa estudada”. Do 

ponto de vista discursivo, pode significar “ter a legitimidade” oficial. Do ponto de vista 

sociológico, conforme Bourdieu (2007, p. 233, grifos no original), “As lutas pela apropriação 

dos bens econômicos ou culturais são, inseparavelmente, lutas simbólicas pela apropriação 

desses sinais distintivos [...]”. O universo da distinção nada mais é que o universo das 

propriedades de diferenciação. Pode-se dizer que, por conta dos estudos, Tereza se sente 

diferente, ou seja, mais importante, pois acredita que quem estuda sabe mais e que, 

simbolicamente, é mais respeitado. Ainda segundo Bourdieu (2007, p. 233), “A dinâmica do 

campo no qual os bens culturais se produzem, se reproduzem e circulam, proporcionando 

ganhos de distinção, encontra seu princípio nas estratégias em que se engendram sua raridade 

e a crença em seu valor [...]”.  
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Esse conjunto de interesses carregados pelos indivíduos se constitui em disposições e 

predisposições que lhe são próprias. Isto ocorre ao longo das diferentes trajetórias, levando 

consigo suas posições sociais. Essa interiorização e modo de sentir e agir são iniciados, 

primeiramente, na família, levando-se em conta fatores, tais como o estímulo e o incentivo 

aos estudos e às práticas artísticas, entre outros. Mesmo satisfeita com o fato de se sentir “uma 

pessoa estudada”, Tereza não deixa de procurar uma saída para seus problemas econômicos e 

continua sua batalha.   

Na tentativa de colaborar com o orçamento familiar, Tereza, além de cuidar dos 

afazeres domésticos e filhos, luta para aprimorar alguns ofícios e, com isso, gerar lucros e, 

consequentemente, auxiliar nas despesas da casa: “Comecei a fazer cursos de crochê, corte-

costura, tricô, artes aplicadas (artesanato) e pintura em tecido. Tudo aos poucos, pois Clara, 

minha irmã, custeava meus cursos e ela também era pobre, só que dava para me ajudar”. 

Mais uma vez, revela-se, na fala de Tereza, a influência e o apoio de sua irmã. 

De acordo Bourdieu (2007, p. 355), 

Assim, apesar de darem a impressão de que possam ser deduzidas diretamente das 
condições objetivas, uma vez que elas garantem uma economia de dinheiro, tempo e 
esforços, [...], pouco rentáveis, as práticas populares têm como princípio a escolha 
do necessário [...], no sentido do que é tecnicamente necessário, prático ou funcional 
[...], e, ao mesmo tempo, do que é imposto por uma necessidade econômica e social 
que condena as pessoas ‘simples’ e ‘modestas’ a gosto ‘simples’ e ‘modestos’. 
(Grifo no original) 

 

Tereza pensa que, com seus trabalhos manuais, alguns dos quais inicialmente 

ensinados por sua mãe a todas as mulheres (filhas) da casa, possa garantir uma forma de 

segurança mínima em um universo no qual a segurança é praticamente inexistente. A esse 

respeito, de acordo com Cruz (2002, p. 65), 

Os trabalhos manuais, como a costura e o artesanato doméstico, foram atividades 
promovidas no meio feminino, tanto nas classes sociais mais baixas, por ser uma 
fonte de renda capaz de ser executada em casa, como nas elites, por ser uma 
atividade que poupava os gastos ao marido provedor e ainda, muitas vezes, em caso 
de necessidade, se constituía em fonte de renda discreta que não expunha a família e 
o chefe da casa à vergonha pública. Para além de serem atividades úteis, os trabalhos 
manuais proporcionavam lazer e comunhão com amigas e vizinhas, que podendo dar 
asas à criatividade transformaram estes trabalhos em evasiva da rotina doméstica 
feminina. 

 

Esse modelo de educação das mulheres, envolvidas com trabalhos manuais, ainda se 

mantém na educação de determinadas famílias como uma atividade praticada e ensinada pelas 

mães às suas filhas, seja com a intenção de lazer, fonte de renda ou desenvolvimento de certas 

habilidades. Aparentemente, Tereza buscou unir o útil ao agradável, optando, em sua tentativa 
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de aumentar a renda familiar, por aprender coisas com as quais possuía afinidade e pelas quais 

tinha gosto, bem como optar por algo que se tornaria de baixo investimento e com o qual 

pudesse rapidamente lucrar. Ela demonstra possuir clareza de seus limites quando faz a 

seguinte observação: “Sei muito bem o que é e o que não é para nós e sei também que 

devemos dar o passo conforme nossa perna não é mesmo”?  Dessa forma, a escolha do 

necessário, como afirma Bourdieu (2007, p. 355), vem ao encontro do que é imposto pelas 

necessidades econômicas e sociais que condena as pessoas como “simples e modestas”. 

Prático ou funcional, esse foi um caminho pelo qual Tereza “optou” diante de suas 

necessidades e urgências. Como se percebe, seus limites a obrigavam a fazer escolhas 

modestas. Do ponto de vista discursivo, ela “naturaliza” a situação.  

Tudo indica que um dos maiores estímulos proporcionados a Tereza, na rede de 

relações que se revela em sua trajetória, com seu ingresso no universo artístico, de certa 

forma, foi a ajuda de Clara. Os dados também remetem a certa presença materna, pois sua 

mãe já possuía habilidades manuais, reveladas em seu depoimento, quando comenta sobre a 

confecção de bonecas de pano, entre outros. Vale esclarecer que Bueno (2007, p. 19), quando 

se refere às habilidades, afirma que 

O termo ‘habilidade’ é bastante amplo, podendo referir-se a âmbitos muito diversos 
da condição humana. [...] domínio de um saber-fazer, a maestria das execuções. 
Dizer que alguém possui uma habilidade significa, nesse sentido, reconhecer o 
domínio de uma execução, que envolve processos, procedimentos e manejo de 
competências específicas.  

 

A presença da família e as diversas formas de sustentação e apoio contribuem, em 

graus variáveis, para a construção social das disposições artísticas. Assim, no que tange às 

habilidades e disposições artísticas percebidas na história de Tereza, é possível perceber que 

tais condições dizem respeito a construções sociais e culturais, destacando nos 

encaminhamentos, o papel de sua mãe e, principalmente, o papel de sua irmã.  

3.1.2 As práticas culturais 

Para identificar algumas características pertencentes ao estilo de vida de Tereza, 

efetuou-se a verificação de gosto musical, no caso, de sua preferência por ouvir rádio e 

também suas preferências televisivas. Para Tereza, não existe coisa mais agradável e, de certa 

forma, divertida, do que ouvir música sertaneja, caipira ou gauchesca enquanto limpa sua casa 

e prepara o almoço para a família. “Sou fã desses tipos de músicas transmitidas pela Rádio 
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Menina, de Blumenau”. Como se percebe, Tereza possui afinidade com uma determinada 

rádio, pois a mesma se revela familiar a ela, uma vez que seus hábitos a levaram a tal escolha. 

O lugar social dessa rádio parece falar a mesma língua de Tereza. Entende-se, também, que 

quem cresce ouvindo música clássica acaba por “educar” seus ouvidos para tal exercício, 

habituando-se, assim, a optar por ouvir música clássica. Percebe-se, com isso, que cada 

público ouve o que lhe convém, de acordo com suas escolhas e hábitos. Nesse caso, pode-se 

dizer que as rádios oferecem várias opções, sendo que cada uma serve a um determinado 

público. Em se tratando de gêneros musicais, as emissoras oferecem um leque de opções e, 

dessa forma, fica-se livre para se fazer escolhas privilegiadas ou não, de acordo com o que se 

está familiarizado ou habituado. Assim sendo, Tereza, de certo modo, com sua escolha 

musical, marca sua posição social.    

Há de se considerar que a maioria dos consumos culturais depende de recursos 

financeiros e que esse é um fator que Tereza explicita com muita naturalidade enquanto 

preenche a pergunta relacionada às “práticas culturais” do questionário da pesquisa: “Para 

viajar ou fazer qualquer outra coisa que não seja pela sobrevivência, tem que se ter dinheiro 

sobrando e, aqui, o dinheiro falta”.  

Quando questionada sobre suas práticas culturais, revela que nunca fez viagens 

longas. Suas poucas viagens se restringiram sempre às cidades vizinhas de Blumenau e dentro 

de Santa Catarina. Argumenta não ter tido, em sua vida, a oportunidade de conhecer outras 

cidades. 

Em se tratando de outras práticas culturais, Tereza ainda revela que não possui o 

hábito de ir ao cinema tampouco de leitura. Em conversa informal, revela que suas 

preferências televisivas ficam por conta das novelas. Já em relação aos filmes exibidos pela 

TV, têm preferência pelas comédias e, raramente, pelos romances. Destaca que não possui o 

hábito de assistir a filmes porque, na maioria das vezes, depois de assistir às novelas, se 

recolhe para dormir.  Infere-se disso certa estabilização de discurso e de capital simbólico. 

Para Bourdieu (2007, p. 9), “[...] as práticas culturais (freqüência dos museus, 

concertos, exposições, leituras, etc.) e as preferências em matéria de literatura, pintura ou 

música, estão estritamente associadas ao nível de instrução [...] e, secundariamente à origem 

social”. Como se viu, Tereza vem de família simples e humilde e sua escolaridade até a fase 

adulta foi interrompida, além de ser precária. O acesso a certos bens encontra-se restrito, 

como se confere em suas declarações. Tereza considera divertido ir ao circo quando o mesmo 

surge na cidade de Blumenau, onde reside. Segundo ela, “O circo além de muito divertido, 

apresenta coisas bonitas, sem contar que dá pra pagar a entrada”. 
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A televisão (TV) e o rádio são, basicamente, os seus únicos acessos a bens culturais 

além de fazer aulas de pintura. As escolhas dos programas televisivos, de certa forma, podem 

ser olhadas sob o mesmo enfoque, se for considerado que suas preferências e escolhas estão 

ancoradas em seu estilo de vida, quando revela não possuir TV por assinatura e explicita: 

“Quem é pobre tem que se contentar com o que tem, né?  

Como se pode perceber na fala de Tereza, trata-se de, mais uma vez, “naturalizar” a 

sua condição social, como se ela nunca pudesse mudar. O lugar de Tereza no mundo social 

determina certa oportunidade quanto ao que ela mesma espera ter socialmente. Tal posição no 

espaço social envolve o entrecruzamento do capital cultural, o grau de instrução e o capital 

econômico. Dependendo da possibilidade de fazer os investimentos e do interesse em fazê-los, 

as pessoas vão se ajustando a determinadas práticas e atitudes, ou seja, operacionalizando as 

questões por intermédio de mobilizações. Considerando que a maioria dos consumos culturais 

depende de recursos financeiros, como mencionado anteriormente, a ausência deles pode ser 

explicada devido a uma combinação de fatores, entre eles, o baixo nível de instrução da família, 

que se situa no Ensino Fundamental, a origem social e as condições econômicas.  

Diante dos fatos, vê-se que as escolhas de Tereza limitam-se à sua falta de opção, 

devido às suas condições e diante de suas possibilidades. Destacaram-se, portanto, algumas 

preferências televisivas: “Adoro assistir o canal do SBT porque passa A Praça é Nossa, Gugu 

Liberato e o programa do ratinho. Já na Globo, gosto de assistir o programa do Faustão e 

Zorra Total”.  

Segundo Bourdieu e Saint-Martin (1983), as camadas de menor capital cultural se 

identificam com espetáculos menos sofisticados. Um espetáculo humorístico, como, por 

exemplo, Zorra Total e A Praça é Nossa, se encontram no mesmo padrão de humor, 

descontração e divertimento. A respeito do gosto, em matéria de bens culturais, de acordo 

com Bourdieu e Darbel (2003), isso é uma construção social e está relacionada ao ambiente 

vivenciado e às influências familiares. 

O mito do gosto inato, que nada deveria às restrições das aprendizagens nem aos 
acasos das influências, [familiares] já que seria dado inteiramente desde o 
nascimento, não é senão umas das expressões da ilusão recorrente de uma natureza 
culta que preexistiria à educação [...]. (BOURDIEU e DARBEL, 2003, p. 164).  

 

Os autores afirmam que a cultura não é um privilégio natural e que a prática cultural 

não é um dom ou uma questão de sensibilidade inata ligada à emoção, pois existem condições 

sociais para que tal ocorra, ou seja, os meios que predispõem determinadas classes para que 

tenham acesso a essa cultura. Bourdieu e Darbel (2003) não se referem apenas ao capital 
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econômico, mas também a outros investimentos simbólicos e práticas culturais vivenciadas e 

transmitidas no interior das famílias. Em se tratando de práticas culturais vivenciadas no meio 

familiar, nota-se que Tereza sempre esteve envolvida com trabalhos manuais. Quando 

criança, observava sua mãe costurar e, na fase adulta, usou essa habilidade para sobreviver. 

Com o auxílio de Clara, procurou aprimorar-se investindo em cursos alternativos de trabalhos 

manuais.  

De uma forma ou de outra, Tereza sempre tentou colaborar com o orçamento 

familiar por intermédio de práticas artísticas ou artesanais, mas julga o que faz como “bico”, 

por não ser algo fixo e seguro. Mesmo assim, revela produzir algumas pinturas em panos de 

prato, confeccionar lingerie e fazer consertos de roupas: “Na realidade, além de estar sempre 

envolvida, nunca deixei de fazer meus artesanatos porque, além de gostar, de certa forma, 

sempre ajudou nas despesas de casa”. As condições para manusear ou manipular a arte e o 

artesanato, relacionadas às habilidades, são construções sociais, formas de prática cultural 

que, como todas as outras, são condizentes à vivência, à educação do indivíduo, ou seja, 

determinadas por um conjunto de fatores que o conduzem, mesmo que de forma indireta, 

fornecendo-lhe as ferramentas e os códigos específicos dos estilos necessários à apreensão e 

decodificação das produções culturais características do espaço social em que vive. 

Com relação às visitas a museus, Tereza diz que conhece apenas o Museu de Artes 

de Blumenau (MAB), porque sua professora de pintura, em suas aulas, oportuniza tal 

atividade: “No início, quando a professora de pintura nos levava para visitar as galerias do 

MAB, confesso que achava um tédio e de certa forma, tudo me parecia um verdadeiro festival 

de horrores e não via a hora de sair de lá”. Isso marca o lugar discursivo de onde Tereza 

fala.  

Como se percebe, Tereza não possuía os códigos de apreciação da obra culta. Nas 

trocas sociais em que outros podem contar com garantias reais – dinheiro, cultura ou relações 

–, ela só podia contar com a realidade de alguém que possuía poucos recursos e poucas 

possibilidades. Quem não possui o hábito de certas atitudes consideradas pela sociedade 

“atitudes cultas”, certamente não desenvolve o gosto por essa realidade e, consequentemente, 

sua resposta é correspondente por não possuir o hábito dessa prática, sentindo, assim, 

desconforto e manifestando impaciência: “Depois de tanto fazer visitas à Galeria de Artes - 

MAB, acompanhada de colegas que, por sinal, enchem a professora de perguntas e ouvindo 

as explicações dela, percebo que comecei a gostar da coisa”.  

Diante dos fatos até agora abordados, pode-se dizer que Tereza, aos poucos, foi 

adquirindo o gosto pelas visitas ao MAB devido à prática exigida no curso de pintura que 
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freqüenta, na Fundação Cultural, de Blumenau. Destaca-se que sua frequência no Ateliê de 

Pintura, do Casarão das Oficinas, se deu em virtude de uma bolsa de estudos oferecida pela 

professora de pintura da própria instituição. Segundo Bourdieu e Darbel (2003, p. 164), 

Somente uma autoridade pedagógica consegue quebrar o círculo da ‘necessidade 
cultural’ segundo a qual uma disposição duradoura e assídua à prática cultural não 
pode se constituir senão por uma prática assídua e prolongada: as crianças oriundas 
de famílias cultas que acompanham os pais nas visitas de museus ou exposições 
adotam, de alguma forma, essa disposição à prática, depois que tiver passado o 
tempo necessário para adquirirem, por sua vez, a disposição à tal prática que surgirá 
de uma prática arbitrária e, antes de tudo, arbitrariamente imposta.   

 

Bourdieu e Darbel (2003) se referem às “necessidades culturais” como aquelas que  

conferem as disposições para a prática cultural, somente adquiridas por meio da educação, de 

uma “prática assídua e prolongada”. Como educação, compreende-se, aqui, tanto as 

experiências e assimilações inculcadas (ORLANDI, 2000) no decorrer da vida, no contato 

direto e indireto com produções culturais diversas, quanto as aprendizagens, mais ou menos 

formalizadas, adquiridas na instituição escolar, ambas determinadas pela questão social. 

Retoma-se, brevemente, a ABLUDEF com o intuito de esclarecer que, em meados do 

ano de 2002, surgiu a oportunidade de Tereza participar de um projeto que foi fruto da 

parceria entre a FCB e a ABLUDEF. O curso de pintura em tela na FCB acontecia todas as 

sextas-feiras e Tereza, com mais treze colegas da ABLUDEF, iniciaram suas atividades 

pictóricas gratuitamente por conta de tal projeto cultural desenvolvido por intermédio dessa 

parceria. Contudo, a sociedade chegou ao fim depois de três anos, em decorrência dos 

projetos políticos da FCB e por algumas dificuldades de manter o transporte dos deficientes 

no início e no fim das aulas. Essa era uma das maiores dificuldades, tanto da ABLUDEF 

quanto da FCB. 

 Diante das dificuldades apresentadas, o grupo de deficientes físicos parou com o 

curso e a única pessoa de um grupo de catorze participantes do curso de pintura que 

permanece até hoje é Tereza: “Nós e a amada professora choramos muito, pois nosso 

relacionamento ultrapassava a tela e a paleta cheia de tintas”. Segundo Bueno (2007, p. 66), 

“a relação professor/aluno se tece também de modo intersubjetivo, e pode, algumas vezes, vir 

a constituir-se em uma referência importante de identificação”. O envolvimento de Tereza 

com a professora e seu grupo de colegas na pintura aparentemente contribuiu com seu 

desenvolvimento educativo e cultural. O incentivo ao desenvolvimento do gosto pela arte 

pode ser reforçado pela participação ativa em outras práticas culturais, como as que envolvem 

qualquer outra atividade artística. 
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Em se tratando da relação professor/aluno, não se pode deixar de ressaltar que a 

escola regular também participou da história e trajetória de Tereza, como se viu 

anteriormente, quando ela destacou a caixa de lápis de cor presenteada por sua professora.  

Percebe-se que, apesar da persistência e empenho de Tereza em querer estudar, os 

dados revelam que sua maior influência e apoio relacionado às atividades artísticas partiram 

da família, mas que seus processos socializadores, seu interesse em retomar os estudos e seu 

envolvimento com o Ateliê de Pintura demonstraram certo interesse relacionado às 

concepções da busca pelo conhecimento. “Estou muito entusiasmada com a pintura que faço 

no Ateliê e foi lá que percebi o quanto é bom aprender arte. Tenho uma outra visão das 

coisas, pois a arte é capaz de fazer isso com a gente. É maravilhoso estudar arte. Sinto-me 

viva e inteligente”. Isso, discursivamente, pode ser entendido como “deslocamento” de 

posição do sujeito (ORLANDI, 2000).  

Nota-se que a relação de Tereza com a atividade pictórica revela, com destaque, a 

influência da família quando enfatiza o apoio e a intervenção da mesma: “Meus filhos e meu 

marido são meus fãs e meus parentes me respeitam como artista, pois é assim que me sinto”. 

Receber incentivo de algum membro familiar cria uma correspondência entre as disposições e 

as chances, ou seja, se a família incentiva a prática da pintura, essa atitude pode favorecer o 

ingresso na escola de pintura. 

Com isso, além da história envolvendo o artesanato e várias atividades manuais na 

vida de Tereza, por conta da trajetória familiar, seu envolvimento efetivo com a prática 

artística, mais especificamente, a pintura, ocorreu somente quando conheceu o Ateliê de 

Pintura: “De qualquer forma, tenho períodos em que me afasto do curso porque não consigo 

pagar. Por conta disso e por sorte, a professora me deu uma bolsa de estudos e posso 

continuar pintando. Gasto somente com alguns materiais e meu marido faz as minhas telas. 

Ficam meio tortas, assim como eu, mas, não deixo de pintar por isso”.  

Destarte, pode-se pontuar que o ingresso e a permanência de Tereza no Ateliê de 

Pintura, do Casarão das Oficinas, encontram-se associados a uma série de fatores e de 

arranjos domésticos: “Graças a Deus, hoje, meu marido pode me proporcionar esse tipo de 

atividade, patrocinando meu material, incentivando-me, levando e me trazendo do curso, sem 

contar que os filhos, crescidos e trabalhando, as dificuldades amenizaram”. É interessante 

observar, no discurso de Tereza, sua posição de “mãe”, de “mulher”, enquanto sujeito gestora 

da casa. Nesse sentido, Orlandi (2000) comenta que os sujeitos são intercambiáveis. Tereza 

comenta sobre a “posição de mãe”. Sua fala a posiciona e isso a significa. Dessa forma, isso 

lhe dá identidade.  
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Hoje, Tereza ainda não consegue concretizar viagens, mas o hábito da leitura já faz 

parte de seu cotidiano por conta dos estímulos encontrados no curso de pintura. Costuma 

pedir emprestados à professora, com muita frequência, livros relacionados às artes, visita 

exposições por conta própria e desenvolve sua atividade pictórica praticamente sozinha. 

Adquiriu o gosto por assistir a filmes, haja vista as indicações fornecidas no Ateliê de Pintura. 

Percebe-se que Tereza, dentro de suas limitações, conquistou alguns feitos relacionados às 

“práticas culturais”.    

3.1.3 Os motivos 

Tereza prossegue revelando um de seus objetivos com a pintura: “Meu primeiro 

objetivo com a pintura é saber mais e mais. Sonho e pretendo fazer a faculdade de artes aqui 

em Blumenau. Já notei que outros colegas se sentiram estimulados com o curso de pintura da 

FCB e foram cursar a faculdade de artes. Por que também não poderia”?  

Segue-se que qualquer mudança da relação das práticas pretéritas para as práticas 

presentes dos sujeitos e a procura por uma escola de pintura pode gerar reestruturações 

sociais. O tempo passa, e as coisas mudam. As mobilizações acontecem, e tudo assume outra 

forma, dadas as transformações ocorridas com os aprendizados do cotidiano e da própria vida. 

Apesar de Tereza ter uma vida, dito por ela, muito difícil, revela que seu envolvimento com a 

pintura lhe trouxe outros olhares e expectativas. Ela demonstra entusiasmo, ânimo, otimismo 

e interesse pelos estudos práticos e teóricos quando fala das aulas de pintura.  

No caso do “investimento” no curso de pintura, a estratégia operante parece estar 

relacionada aos seus objetivos para ingressar no mercado de trabalho. Como mencionado 

anteriormente, Tereza enfatiza que, desde jovem, sempre esteve, de uma forma ou de outra, 

envolvida com artesanato. “Apesar de ser ‘do lar’, não considero esta atividade uma 

profissão, justamente por que não ganho dinheiro com isso”. Revela ainda que: “com a 

pintura em tela, terei mais chance de vencer na vida” . Ainda em sua declaração, Tereza 

parece convicta nas “chances de vencer na vida”, apostando naquilo que pensa ser uma 

possível profissionalização com a pintura que exerce. O ritual da palavra se estabelece quando 

Tereza comenta sobre “vencer na vida”. Por conta disso, se pode dizer que isso é discurso. 

Estabelece-se, aqui, uma relação de sujeito e sentido.  

Em se tratando de profissionalização, pode-se dizer que a escolha não se dá de uma 

hora para outra. Segundo Soares (1991, p. 19), “ela não é um fato isolado na vida da gente e 
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sim, fruto de amadurecimento pessoal que acontece ao longo do tempo”. Entende-se, com 

isso, que esse “amadurecimento” que acontece ao longo do tempo contorna todos os 

entrelaçamentos da história de vida de cada indivíduo, envolvendo não somente sua escolha, 

mas também seus limites.  

Diante disso, pode-se dizer que Tereza faz revelar-se em sua escolha profissional de 

forma incomum, pois se considera que o fator relacionado à questão do tempo implica outros 

fatores. Não se quer dizer que “já seja tarde demais para se fazer escolhas”. Para Soares 

(1991, p. 25), “Sempre é tempo de escolher de novo! Por que pensar que uma escolha feita na 

adolescência é definitiva? Por que não mudar de profissão, se não estamos satisfeitos”? O 

problema encontrado no caso de Tereza não é bem esse. Entende-se que, no caso dessa 

sujeito, não houve o tempo da escolha. Aparentemente, em virtude de sua trajetória e história 

de vida, as dificuldades e urgências apresentam-se como prioridades. As necessidades de sua 

realidade não lhe deram chances e oportunidades para fazer escolhas. A satisfação ou 

frustração nas profissões influi na visão que se terá do mundo do trabalho. Como Tereza 

sempre dependeu de seu cônjuge e, como se percebe, nunca dependeu de seu trabalho, 

atribuindo o que sempre fez a “bicos”, acredita-se que sua noção de profissão encontra-se 

aparentemente confusa.  

Para Tereza, a pintura pode ser vista, também, como um empreendimento 

profissional, além de oferecer um incremento educacional. Percebe-se que, para ela, o que 

provavelmente conduzia as ações não eram as mobilizações em torno da aquisição de capital 

cultural. Para ela, os objetivos relacionados à prática da pintura eram, principalmente, o 

mercado de trabalho. Segundo Soares (1991, p. 45), “escolher uma profissão é muito mais do 

que escolher o que fazer na maior parte dos nossos próximos dias”. Compreende-se que a 

escolha profissional é uma forma de dar os primeiros passos para a obtenção da 

independência em relação à própria vida. Entende-se, também, que a confusão possa se dar 

em decorrência de uma série de desejos e fantasias que se criam quando se está fazendo coisas 

prazerosas, como a atividade pictórica executada por Tereza: “Hoje não sei viver sem a 

pintura. Não conheci coisa na vida que me proporcionasse maior prazer. Consigo até 

comercializar algumas delas e isso me deixa muito feliz. A pintura transformou minha vida e 

com ela percebo outros valores em mim”. 

 A aquisição dos códigos de apreciação da pintura e os desempenhos práticos 

recebem valoração, bem como a integração e a ampliação de relações sociais que a pintura 

proporciona. O bem-estar que Tereza atribui ao fato de exercer tal atividade confunde-se com 

a esperança ou a ilusão de pensar que poderá fazer desse prazer sua profissão.  



 69

A profissionalização possui uma dimensão cognitiva ligada a um corpo de saberes 

específico implicando a ação de se profissionalizar, exercer uma atividade especializada e 

adquirir esse conjunto de saberes, além de demandar tempo e envolvimento diário com tal 

prática. O ofício de pintor, mais especificamente de artista plástico, necessita de competência, 

propriedade de um “saber-fazer”. Esse “saber-fazer” não se resume a essa atividade que se 

encontra restrita a sua prática somente uma vez por semana, como é o caso das aulas de 

pintura que os alunos e as alunas fazem no referido Ateliê de Pintura. Esse “saber-fazer” ao 

qual se refere está relacionado diretamente à competência profissional em questão.  A 

assimilação técnica da pintura, o uso da criatividade, o domínio dos materiais, o 

conhecimento de suas particularidades, como, por exemplo, de certas reações derivadas de 

misturas de determinados produtos utilizados na composição e construção de um trabalho 

artístico, o conhecimento e domínio da parte estética, desenhística e, principalmente, da 

história da pintura, formam um conjunto de saberes que não se constrói de um dia para o 

outro. É fruto de uma trajetória construída ao longo de uma vida. 

 Conforme Bourdieu e Darbel (2003, p. 71), “[...] o grau de competência artística de 

um agente é avaliado pelo grau de seu controle relativo ao conjunto dos instrumentos da 

apropriação [...]”. Há de se considerar, então, a profissionalização como um processo de 

construção social, resultante de construtos mentais, físicos, artísticos e criativos, ou seja, algo 

que se adquire com o passar do tempo, fruto de diversas mobilizações e determinações. 

Diante disso, pode-se dizer que o que Tereza entende por profissão, no caso da artística, 

distancia-se muito da realidade profissional vivida por um artista, nesse caso, o artista 

plástico. Por isso, diz-se que as possibilidades de se fazer certa confusão é fato. Entende-se 

por profissão certa atividade que se escolhe para se dedicar, que sustente necessidades e que 

dê conta da subsistência e, de preferência, que seja prazerosa. Diante do que se viu sobre 

Tereza, percebe-se que sua vida independe da prática pictórica.  

 Essa posição de adesão irrestrita à profissionalização na pintura pode ser colocada 

sob suspeita, uma vez que o mercado da pintura, no Brasil, é bastante limitado para artistas 

profissionais. As remunerações das profissões associadas à pintura não são atrativas. Assim 

sendo, a carreira na pintura apresenta valoração simbólica e cultural mais efetiva que a 

econômica, considerando, também, o fator cultural. De certa forma, ou de forma áspera, pode-

se dizer que o brasileiro não possui a cultura de apreciar e cultivar arte. O fato é que, se o 

aluno deseja tornar-se artista plástico profissional, esse aprendizado deve começar na infância 

para que o mesmo possa desenvolver todas as competências, disciplinar sua prática e estudos 

com as imposições técnicas da pintura e, por essa razão, considerando que a escolha pela 
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trajetória profissional não será apenas responsabilidade da criança, mas também de quem a 

conduz.  

Os comentários e/ou considerações do sujeito Tereza fazem referência a uma 

mobilidade social que compreende o movimento de um nível de sociedade para outro. 

Segundo Bourdieu e Darbel (2003, p. 53), 

Na medida em que as aspirações são sempre avaliadas de acordo com as 
possibilidades objetivas, o acesso à cultura erudita, assim como a ambição de ter 
acesso a ela, não pode ser o produto milagroso de uma conversão cultural, mas, no 
estado atual, pressupõe uma mudança de condição econômica e social. 

 

Compreende-se que a entrada de Tereza na escola de pintura está associada a uma 

privação, e não a uma recusa. Em parte, essa privação estava vinculada ao recurso financeiro 

disponibilizado pela família, pois se referiu, em seus depoimentos, ao capital econômico. 

Percebeu-se, também, que Tereza mobilizou-se para “subir degraus” e investiu na instrução. 

Conclui-se que, para Tereza, o curso de pintura é uma possibilidade de mudança 

social. Entende-se, com essa afirmação, que certas práticas culturais, visitas a determinados 

lugares e determinados gostos podem ser incorporados a partir de um arbitrário imposto, 

inicialmente pela família, e que, uma vez adquirida a disposição, tal prática será exercida por 

uma necessidade despertada.  

3.2 CECÍLIA: “Na espera de um tempo” 

Cecília, 53 anos, é natural de Criciúma, SC. Seu pai era agricultor, e sua mãe, do lar. 

Ambos estudaram até a 4ª série do Ensino Fundamental, como se pode verificar no Apêndice 

A. Seu avô paterno e seu avô materno eram agricultores, e sua avó paterna e materna, do lar. 

Segundo Cecília, sua família passava por dificuldades financeiras por ser uma família grande. 

Seus pais tiveram 17 filhos, os quais, quando adolescentes, trabalhavam na agricultura com o 

pai: “Nenhum dos filhos deixou de ajudar papai na agricultura, mesmo porque era muito 

comum os filhos ajudarem na roça”. Como se percebe, os 17 irmãos trabalharam na 

agricultura. Diante disso, entende-se que todos trabalhavam integrados por um bem comum, o 

que se pode dizer que essa ação seria, de certa forma, pela subsistência da família. Esse 

trabalho de integração, segundo Bourdieu (1996, p.130),  

[...] é tanto mais indispensável por que a família, que para existir e subsistir deve se 
afirmar como corpo, sempre tende a funcionar como um campo, com suas relações 
de força física, econômica e sobre tudo simbólica [...] e suas lutas pela conservação 
ou transformação dessas relações de força. (Grifo no original) 
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A estrutura de uma família como corpo se perpetua ao custo da criação, mantendo o 

sentimento familiar que é princípio afetivo de harmonia, mantendo seus interesses e, 

principalmente, a família como grupo. Como elucida Bourdieu (1996, p. 131), “a família tem 

um papel determinante na manutenção da ordem social, na reprodução, não apenas biológica, 

mas social, isto é, na reprodução da estrutura do espaço social e das relações sociais”. Trata-se 

de relações de afeto e da própria preservação de subsistência. A mobilização familiar é 

voltada, como afirmam Bourdieu e Darbel (2003, p. 26), “em primeiro lugar, para a 

sobrevivência, e é graças ao rendimento coletivo do grupo, decorrente do trabalho de seus 

integrantes, que este tenta assegurar suas necessidades básicas”. A família é um princípio de 

construção ao mesmo tempo inerente aos indivíduos e à participação dos filhos no trabalho. 

Para um número significativo deles, teve lugar ainda na infância.  

Reportando-se às lembranças, Cecília revela que estudou em escola municipal, 

estadual e particular e que nem todos os seus irmãos passaram pelas mesmas redes de ensino 

pelas quais ela passou. Como eram em muitos irmãos, à medida que foram crescendo, seus 

pais foram dando encaminhamentos aos filhos de acordo com a situação que convinha na 

ocasião e também por perceberem em alguns as possíveis afinidades. Dos 17 filhos, 5 

concluíram o Ensino Fundamental e deram continuidade ao que seu pai costumava realizar 

profissionalmente na agricultura e 6 concluíram o Ensino Médio, possuindo profissões 

diversas do universo que lhes confere os méritos do diploma de Ensino Médio. Os outros 6 

irmãos possuem o diploma de graduação e profissões específicas, nas áreas em que se 

formaram. A esse respeito, Bourdieu (1996, p. 130) esclarece:  

a naturalização do arbitrário social tem como efeito fazer com que se esqueça que, 
para que essa realidade que chamamos de família seja possível, é preciso que se 
encontrem reunidas condições sociais que nada tem de universal e que, em todo 
caso, não são distribuídas de maneira uniforme.  

 

Observa-se que, dependendo da possibilidade de fazer os investimentos e do 

interesse em fazê-los, as pessoas vão se ajustando a determinadas práticas e atitudes, ou seja, 

operacionalizando as questões por intermédio de mobilizações, como no caso de Cecília que 

se formou em medicina, pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e atua como 

especialista em Nutrologia: “Fui escolhida para estudar medicina”. Entre os 17 irmãos, 

segundo seus pais, Cecília foi eleita para se formar em algo que revelasse uma profissão 

considerada “de nível”. Diante disso, pode-se perceber que os pais de Cecília, de certa forma, 

investiram em todos os filhos, cada qual dentro de determinadas condições, épocas, 

possibilidades e afinidades. 
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A respeito do processo educativo cotidiano e dos valores impressos na trajetória das 

pessoas, percebe-se um sentido de luta e de sacrifícios rumo às conquistas desejadas. Assim, 

Cecília relata os esforços de seus pais, alegando que os mesmos gostariam de poder investir 

em todos os filhos por igual, mas as limitações, os momentos e as situações foram diferentes 

para cada filho. De qualquer forma, o caráter organizacional da família emerge na tomada de 

decisões, quando ela se abre para inovações necessárias, a fim de assumir novas dificuldades. 

As disposições socialmente inculcadas [...], ao orientarem, em particular, as 
mulheres dessas frações para os adjetivos que, em seu entender, são mais nobres 
(distinto, requintado, etc.) – encontram-se também na origem não só da ‘vocação’ 
que as arrasta para as novas profissões, mas também das aptidões totalmente 
funcionais manifestadas por elas, [...]. (BOURDIEU, 2007, p. 340). 

 

Essa inculcação a que Bourdieu (2007) se refere e que normalmente é voltada às 

mulheres, está ligada as suas profissões e destinos. Essas disposições são programadas e 

traçadas com muita naturalidade no seio familiar. Tudo indica que Cecília foi conduzida para 

a profissão. Nesse caso, parece que seus pais perceberam em Cecília a maior possibilidade de 

futuro, o melhor momento, a melhor situação ou até mesmo a afinidade. Dessa forma, 

ofereceram a ela o desafio de enfrentar uma longa caminhada de estudos e o 

comprometimento de assumir algo que viam como “privilégio”. Destarte, o privilégio que se 

toma como referência surge como um privilégio simbólico. Para Bourdieu (1996, p. 130), 

[...], a família em sua definição legítima é um privilégio instituído como norma 
universal. Privilégio de fato que implica um privilégio simbólico: o de ser como se 
deve, dentro da norma, portanto, de obter um lucro simbólico da normalidade. 
Aqueles que têm o privilégio de ter uma família adequada podem exigi-la de todos, 
sem ter de se perguntar pelas condições (por exemplo, uma certa renda, um 
apartamento etc.) de universalização do acesso ao que exigem universalmente. 

 

Esse conjunto de indivíduos aparentados, ligados entre si, que Bourdieu (1996) 

chama de família e que, de fato, constroem a realidade social aparentemente possuem razão 

para fazerem o que fazem. Entende-se que os agentes sociais, no caso a família, não realizam 

atos gratuitos. Como se percebe na história de Cecília, seus pais fizeram o que podiam dentro 

do que viam como sendo o melhor para seus filhos. Tal conduta, segundo Bourdieu (1996, p. 

138), “se pode compreender a partir de um princípio único ou de um conjunto coerente de 

princípios”. Dessa forma, compreende-se que, em tudo o que se faz, existe sempre um 

interesse em alguma coisa e que é por conta desse interesse que os agentes sociais não agem 

gratuitamente. Para Bourdieu (1996), a noção de interesse surge como um instrumento de 
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ruptura com uma visão encantada das condutas humanas. “O curso de medicina tomou conta 

de todo meu tempo”, relata Cecília.  

Cecília assumiu um compromisso com os pais e, como se percebe, naquele momento, 

tal compromisso passou a ser a coisa mais importante para ela: “Veio minha formatura e 

assim completei a etapa mais importante de minha vida” . Para esse sujeito, a sensação de 

compromisso cumprido aparenta ser um alívio e, ao mesmo tempo, satisfação de ter realizado 

algo em que a própria família investia e que almejava como promessa de uma profissão 

considerada “de nível”. Percebe-se que Cecília rendeu-se prontamente ao pedido, ou melhor, à 

escolha de seus pais, sem ao menos manifestar interesse por outra escolha. Vinda de uma 

família humilde e razoavelmente grande, acatou as decisões tomadas e determinadas pela 

família, talvez, pela maneira como foi educada, sendo que as decisões partiam única e 

exclusivamente dos pais. Lahire (1997, p. 17) corrobora essa idéia:  

[...] a criança constitui seus esquemas comportamentais, cognitivos e de avaliação 
através das formas que assumem as relações de interdependência com as pessoas 
que a cercam com mais freqüência e por mais tempo, ou seja, os membros da 
família. [...] Suas ações são reações que se ‘apóiam’ relacionalmente nas ações dos 
adultos que, sem sabê-lo, desenham, traçam espaços de comportamentos e de 
representações possíveis para ela. 

 

Destarte, percebe-se que Cecília concordou com o que seus pais desenharam e traçaram 

para ela. Não deu continuidade à profissão dos pais, mas deu abertura para suas escolhas e,  

talvez,  para seus sonhos impossibilitados de acontecerem no passado, transferindo tal 

possibilidade a um dos filhos. Essa pode não parecer uma construção lógica, partindo dessa massa 

de dados aparentemente sem sentido que as informações de Cecília trazem para este trabalho. 

Seus pais, avós paternos e maternos eram profissionais da agricultura e do lar e Cecília formou-se 

em medicina. Segundo ela, sua família passava por dificuldades por conta também, do número de 

filhos, como mencionado anteriormente.  

Em razão da percepção de que os dados aparentemente não fazem sentido, faz-se 

necessário um breve comentário sobre o princípio gerador, organizador dessas práticas (o 

habitus), que não aparece como uma construção lógica. É preciso observar que o habitus não foi 

compreendido por Bourdieu (2007) como um conceito isolado que explicasse o social 

independentemente de outros elementos, como aqueles que determinam as estruturas das 

trajetórias dos indivíduos ou dos grupos. Para cada objeto que se analise, é preciso reconhecer sua 

posição nas relações sociais, suas concretas condições de existência e as possibilidades de 

autonomia ou dependência daí decorrentes, tanto em termos econômicos quanto sociais. Destaca-

se que Bourdieu (2007) não se utiliza somente de critérios relacionados ao capital econômico. 
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Fala, também, de capital social, cultural e escolar. Cada grupo utiliza, de modo peculiar, suas 

formas de prestígio e de poder de acordo com o habitus favorecido para as garantias de possíveis 

sucessos em cada campo. 

 A família de Cecília procurou empenhar-se para investir em seu futuro, mesmo tendo 

consciência do “sacrifício” exigido pela escolha. Essa opção partiu dos pais e, consequentemente, 

foi aceita por ela. Entende-se que sua família não mediu esforços para realizar tal feito, mesmo 

não tendo na história de seus antepassados, o que se pode chamar de histórico familiar, alguém 

que se formou em medicina ou atuou na área médica. O conjunto de interesses foi se 

configurando dentro de um quadro de mobilizações, de pequenas oportunidades e de 

conquistas que foram se apresentando no curso de sua vida. 

Lançar o olhar sobre a família e seus processos de socialização impõe não reduzi-la 
ao grupo de pais e filhos, pois naquilo que é transmitido também está em jogo a 
herança de cada um dos pais, em que se fazem presentes o sentido da trajetória 
social, as representações, as memórias, os mitos e as tradições familiares. É, 
portanto, necessário inscrevê-la em sua história e seu contexto, incluindo a 
referência às gerações precedentes. (BUENO, 2007, p. 59). 

 

Ressalta-se que as informações referentes às gerações precedentes de Cecília, 

anteriores a seus avós, não constam em suas respostas ao questionário. Obteve-se tal dado por 

meio de conversa informal desencadeada no Ateliê de Pintura. Nenhuma informação mais 

aprofundada apontou parentes distantes que tenham tido profissão na área médica ou afim.  

Cecília casou-se com Luiz que também é médico, inclusive, nascido de uma família 

que possui histórico voltado para o ramo da medicina. Nesse caso, ressalta-se que não cabe, 

aqui, relatar e aprofundar o caso de Luiz, pois o mesmo não é sujeito desta pesquisa, mas, 

considerando sua herança na área médica (fazendo-se referências a Cecília), percebe-se que 

essa ligação reforça a dinâmica das relações e o convívio familiar leva a identificar certas 

formas de participação da família no processo de construção das situações de mobilizações 

internas. Bourdieu (2007, p. 105) esclarece: 

A correlação entre uma prática e a origem social – avaliada pela posição do pai, cujo 
valor real pode ter sofrido uma degradação dissimulada pela constância do valor 
nominal – é a resultante de dois efeitos [...]: por um lado, o efeito da inculcação 
diretamente exercido pela família ou pelas condições originais de existência; por 
outro, o efeito de trajetória social propriamente dita, ou seja, o efeito exercido sobre 
as disposições e as opiniões pela experiência da ascensão social ou do declínio – 
nesta lógica, a posição de origem é apenas o ponto de partida de uma trajetória, a 
referência em relação à qual define-se o sentido da carreira social. (Grifos no 
original) 

 

Cecília possui três filhos, dos quais um se formou em medicina recentemente. A filha 
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formou-se em psicologia e o filho mais novo encontra-se prestes a se formar, também em 

medicina. Essas influências familiares são referências que se seguem sendo transmitidas 

também à educação de seus filhos. A respeito dessa herança cultural e dos valores 

transmitidos pela família, Bourdieu (2007, p.75) assim se manifesta: 

Qualquer herança material é, propriamente falando, e simultaneamente, uma herança 
cultural; além disso, os bens de família têm como função não só certificar 
fisicamente a antigüidade e a continuidade da linhagem e, por conseguinte, 
consagrar sua identidade social, indissociável da permanência no tempo, mas 
também contribuir praticamente para sua reprodução moral, ou seja, para a 
transmissão dos valores, virtudes e competências [...]. 

 

Percebe-se que Cecília e Luiz optaram em dar continuidade aos bens da família, 

dando, também, continuidade à linhagem a qual Bourdieu (2007) explicita. 

Em se tratando da renda, Cecília relata que possui renda própria e que a renda 

familiar mensal declarada é em torno de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Essa renda é 

considerada superior, se comparada à renda média familiar dos outros três sujeitos desta 

pesquisa. O capital econômico de Cecília mostra, no decorrer do que se segue, o espelho 

correspondente de suas práticas em sua trajetória social e cultural. Segundo Bourdieu (2007, 

p. 78),  

[...], as diferenças inexplicadas pela relação com o capital escolar e que se 
manifestam, principalmente, na relação com a origem social, podem referir-se tanto 
a diferenças no modo de aquisição do capital cultural [...] quanto as diferenças 
relativas ao grau de reconhecimento e garantia atribuído a este capital pelo diploma.  

 

Considerando a importância do efeito de sobrevivência do modo de aquisição, os 

mesmos diplomas podem garantir relações bastante diferentes com a cultura.  

3.2.1 Os primeiros contatos 

Quando Cecília ainda era muito jovem, como ela mesma revela, por volta de seus 12 

anos de idade, começou a despertar o gosto pelo desenho e pela pintura. “Podia ser qualquer 

tipo de pintura ou desenho, mas, uma vez que fazia, gostava muito”. Segundo seu 

depoimento, tudo o que podia fazer, na época, era somente com giz de cera e lápis de cor, pois 

seus pais trabalhavam na roça e, como eram em muitos irmãos, tudo ficava muito difícil. 

“Desenhava qualquer florzinha ou qualquer animal e pintava sonhando que um dia eu 

poderia ser muito mais, talvez uma grande artista”.  
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Cecília, como qualquer criança ou adolescente, possuía a hábito de desenhar, pintar e 

sonhar. Esse parece ser um processo comum nas histórias de vida da maioria das pessoas 

enquanto fato inerente a qualquer criança. Em se tratando das primeiras lembranças, esse 

contato com a atividade artística, segundo suas declarações, iniciou-se no seio da família. 

Assim, percebe-se a aprendizagem pela familiaridade com aquilo que esse sujeito já 

reconhecia, de certa forma, por “arte” a partir de seus primeiros desenhos. Isso não garante 

tampouco legitima sua noção de arte. O fato de esse sujeito “sonhar em um dia ser uma 

grande artista” parece distante, pois, conforme (DERDYK, 2003), seus comentários 

relacionados com o gosto pelo desenho na infância ou na pré- adolescência são extremamente 

naturais em tais fases.  

 Destaca-se que, em momento algum, Cecília fez comentários ou associações 

relacionados ao período escolar. De qualquer forma, as experiências extraescolares e a própria 

faixa etária em que ela se encontrava são dimensões que não podem ser negligenciadas. Muito 

mais tarde, em idade adulta, depois de formada e casada, foi que Cecília investiu, mais uma 

vez, em algo que a encantava desde criança: “Alguns anos depois, tomei a liberdade de 

começar a pintar qualquer coisa, sozinha em casa”.  

Observa-se que tal dado não se reduz a sua infância. Acompanhando seu 

desdobramento, faz-se necessário considerar seu interesse pela atividade artística como parte de 

sua própria história e das relações estabelecidas com a mesma: “Com a faculdade, não pude mais 

dar chance para meus projetos artísticos”. Esse relato, mais uma vez, permite observar que, nas 

experiências de vida de Cecília, a configuração de fatores, definida por sua família, traçou sua 

história, sem oportunidade mínima de escolha: “Qualquer outra coisa que quisesse ou pensasse 

em fazer ficou para trás”. Percebe-se que tal situação se manteve praticamente inalterada ao 

longo de sua trajetória. A família, segundo Bourdieu e Darbel (2003, p. 20), “por intermédio 

de suas ações materiais e simbólicas, tem um papel importante na vida escolar dos filhos, e 

este não pode ser desconsiderado”. Ainda para Bourdieu e Darbel (2003, p. 20), “trata-se de 

uma influência que resulta de ações muitas vezes sutis, nem sempre conscientes e 

intencionalmente dirigidas”. Como se pode perceber, no caso de Cecília, as ações foram 

declaradamente conscientes e dirigidas pelos pais.  

Cecília relata que somente depois de casada pôde retomar o que havia sido 

interrompido ainda muito cedo. “Meu marido sempre foi meu grande incentivador na 

realização de minhas atividades artísticas e meu porto seguro e, até hoje, é a pessoa que mais 

me apoia em tudo o que gosto de fazer”. Analisando a fala de Cecília, percebe-se que seu 

cônjuge foi quem a motivou a retomar suas práticas artísticas. Segundo Bourdieu (2007, p. 228), 
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“a melhor prova de afinidade de gostos entre duas pessoas é a afeição que sentem uma pela 

outra”. De fato, a afinidade de habitus revela-se nessa parceria como um sistema de propriedades 

bem combinadas. Algo que, entre as quais, convém contar às pessoas, pois fala-se de “casal bem 

ajustado” por conta dos amigos gostarem de dizer que “os cônjuges manifestam os mesmos 

gostos”. Esse princípio é, em geral, bastante parcial, segundo Bourdieu (2007), não obstante o 

estilo de vida, à medida que se sobe na hierarquia social, o que se pode chamar de “estilização da 

vida”. Para Bourdieu (2007, p. 165-166), 

O gosto está na origem do ajuste mútuo de todos os traços associados a uma pessoa 
e recomendados pela antiga estética para o fortalecimento mútuo fornecido por cada 
um: as inumeráveis informações produzidas, [...], por uma pessoa reduplicam-se e 
confirmam-se indefinidamente, oferecendo ao observador advertido a espécie de 
prazer que as simetrias e as correspondências resultantes de uma distribuição 
harmoniosa das redundâncias proporcionam ao amante das artes. 

 

A construção do gosto é possibilitada, também, pela prática de algumas ações 

reveladoras de disciplinamento, incentivo e envolvimento, associada a um sentimento de 

afetividade. A presença de seu cônjuge e as diversas formas de sustentação e apoio 

contribuem, em graus variáveis, para a construção social das disposições artísticas, ou seja, a 

operacionalização das práticas no desenvolvimento de ações correlatas. Para Bueno (2007, p. 

57), “é preciso considerar ainda que o exercício de uma habilidade por um sujeito específico, 

dentro do grupo familiar, pode expressar dinâmicas inconscientes presentes”. Com isso, pode-

se dizer que o desempenho da habilidade e o sucesso, em sua efetivação, poderão ser ansiados 

e provocados. Segundo Bourdieu (1974, p. 219),  

a relação que um indivíduo mantém com sua cultura depende, fundamentalmente, 
das condições nas quais ele a adquiriu, mormente porque o ato de transmissão 
cultural é, enquanto tal, a atualização exemplar de um certo tipo de relação com a 
cultura. 

 

Aqui há uma ponte com a Análise do Discurso, porque muito disso é inconsciente e 

as pessoas não percebem as ideologias presentes. Essa relação com a cultura a qual Cecília 

teve acesso revela-se na relação direta com seu cônjuge, no que diz respeito às condições 

pelas quais ela a adquiriu.   

3.2.2 As práticas culturais 

As práticas culturais obedecem, em geral, à dialética da divulgação e da distinção. 

Assim, uma prática determinada pela busca da “distinção” depende da importância numérica 
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relativa do grupo ou da classe social implicados em tal busca, considerando sua posição na 

estrutura social. Destarte, para compreender as imbricações que envolvem as escolhas 

culturais de Cecília, verificaram-se as ações manifestadas em suas práticas culturais. Entre 

algumas práticas, argumenta que ela e o marido costumam fazer, em média, uma a duas 

viagens turísticas por ano para o exterior e também entre duas e três viagens ao ano pelo 

Brasil. Em suas declarações sobre eventuais visitas a museus, galerias, teatros, entre outros, 

Cecília revela: “Na maioria das vezes, fica difícil de fazer tudo o que se deseja, mas, quando 

o tempo nos permite, até que nos damos o luxo de visitar um ou outro museu, mas esta 

prática não nos revela grandes atrativos”. Bourdieu e Darbel (2003, p. 41) explicitam que  

“[...] a profissionalização não exerce uma influência específica, na medida em que a relação 

que a une à visita assídua a museus não passa de uma outra expressão da relação entre o nível 

de instrução e tal freqüência”. Sobre a frequência e disposição de consumo e apreciação da 

obra de arte, Bourdieu e Darbel (2003, p. 69) assim se manifestam:  

[...] o que é raro não são os objetos, mas a propensão em consumi-los, ou seja, a 
‘necessidade cultural’ que, diferentemente das ‘necessidades básicas’, é produto da 
educação daí, segue-se que as desigualdades diante das obras de cultura não passam 
de um aspecto das desigualdades diante da escola que cria a ‘necessidade cultural’ e, 
ao mesmo tempo, oferece os meios para satisfazê-la.  

 

Compreende-se que a ausência da “necessidade cultural” faça com que o indivíduo 

não se mobilize em direção a determinados eventos culturais.  

Mesmo tendo concluído um curso de graduação, nesse caso direcionado para a área 

médica, observam-se lacunas no que diz respeito à vivência cultural de Cecília. Nesse caso, 

pode-se dizer que o consumo não é simplesmente uma questão de preferência pessoal. É, 

também, uma construção social. Para Bourdieu e Saint-Martin (1983), que verificaram, em 

suas pesquisas, a forte relação existente entre as preferências e gostos estéticos e a posição 

social, o gosto é uma das muitas manifestações do estilo de vida.  

Segundo Cecília, “Nossas profissões nos permitem usufruir do gosto de viajar”.  O 

gosto é o que iguala e assemelha coisas e pessoas que se ligam bem e entre as quais existe 

certa reciprocidade de acertos. Esse sujeito ainda declara que, “Em algumas dessas viagens, 

procuramos unir o útil ao agradável, participando de congressos, eventos voltados às nossas 

profissões, aproveitamos para fazer boas compras e descansar. Somos parceiros em quase 

todas as escolhas”. Para Bourdieu e Saint-Martin (1983, p. 83), as opções e escolhas em 

frequentar certos eventos culturais denotam, em cada indivíduo, que “o gosto, propensão e 

aptidão à apropriação (material e/ou simbólica) de uma determinada categoria de objetivos ou 
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práticas classificadas e classificadoras, é uma fórmula generativa que está no princípio do 

estilo de vida”. 

Nesse sentido, por meio do interesse e da frequência ou não a determinados eventos 

culturais, os indivíduos desvelam seus posicionamentos e valores em relação aos mesmos, 

mais do que em qualquer discussão sobre o assunto. A aproximação com o estilo de vida, ou 

seja, com o consumo cultural de Cecília, permitiu a observação de práticas e ausências que 

permitem fazer certa observação. Nesse sentido, Bourdieu e Darbel (2003, p. 46) escrevem: 

Sabe-se que é possível constatar fortes variações nas práticas culturais, assim como 
nas preferências artísticas de indivíduos do mesmo nível escolar ou social, segundo 
o nível cultural de sua família de origem [...]. Em razão da lentidão do processo de 
aculturação, sobretudo, em matéria de cultura artística, determinadas diferenças 
sutis, associadas à antiguidade do acesso à cultura, continuam, portanto, separando 
indivíduos aparentemente iguais no que diz respeito à situação social e, até mesmo, 
ao nível escolar. A nobreza cultural possui, igualmente, seus redutos.  

 

Faz-se necessário se certificar das proporções representativas de categorias, uma vez 

que o nível de instrução se eleva, ou seja, se sua frequência é relativa à sua prática. Nesse 

sentido, é preciso verificar até que ponto, no caso de Cecília, descendente de agricultores e 

casada com médico, possui tal semelhança, uma vez que se pense sobre a “importância” e 

gabarito de uma profissão “de nível”, como a que Cecília possui. Entende-se que, quanto 

maior for o nível de instrução, maior será seu acesso às condições culturais, sendo que, 

segundo depoimento de Cecília, ela não possui o gosto por certas práticas culturais, talvez 

pelas relações estabelecidas com sua família quando criança. Entretanto, optando pelas 

viagens, Cecília concorda com o roteiro cultural, aparentemente planejado com seu cônjuge 

que possui o hábito de tais práticas culturais, segundo suas revelações: “Meu marido é quem 

sugere as viagens que planejamos, pois já está mais habituado que eu”. Nesse sentido, 

Bourdieu e Darbel (2003, p. 165) explicitam: 

[...] agrada aquilo de que se tem o conceito ou, de modo mais exato, somente aquilo 
de que se tem o conceito pode agradar; por conseguinte, o prazer estético, em sua 
forma erudita, pressupõe a aprendizagem e, [...], a aprendizagem pela familiaridade 
e pelo exercício, de modo que, produto artificial da arte e do artifício, este prazer 
que se vive ou pretende ser vivenciado como natural é, na realidade, prazer culto. 

 

A relação que se estabelece com a história de Cecília é que, quando solteira, 

estudante e filha de agricultores, tinha pouco acesso a determinadas práticas culturais por 

conta da numerosa família da qual faz parte e, depois que se casou com Luiz, o exercício 

vivenciado foi ampliado. Isso pressupõe determinado aprendizado. 
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Pode-se dizer, ou até pensar, que Cecília, de certa forma, desenvolveu, por 

intermédio do exercício prático, o prazer culto. Segundo Bourdieu (1983, p.39), a transmissão 

do capital cultural apresenta-se como “um mecanismo de hereditariedade propriamente social 

que, graças à complexidade de sua lógica propriamente estatística, mascara-se sob as 

aparências da hereditariedade biológica”. Tudo indica que o capital cultural de Cecília foi 

transmitido por seu cônjuge durante a trajetória matrimonial. Não se pretende, com isso, 

descartar as possibilidades e os mecanismos de hereditariedade biológica, transmitida por sua 

família, pois, como não foi possível conseguir maiores informações e, consequentemente, 

aprofundar dados, pensa-se que, de acordo com os dados, as indicações de pertencimento são 

relacionadas ao cônjuge.   

3.2.3 Os motivos 

São muitos os motivos que movem as pessoas para suas escolhas, em direções 

diversas. Para tanto, é preciso lembrar, mais uma vez, que as habilidades são construções 

sociais e culturais.  

Cecília frequenta o Ateliê de Pintura desde o ano de 2003, mas seu envolvimento 

com atividades artísticas acontece, segundo ela, há dezessete anos, considerando somente sua 

fase adulta, desde seus “primeiros contatos” com as práticas, uma vez que, no período infantil, 

as lembranças registradas por ela fazem menção somente às pinturas com lápis de cor e giz de 

cera, produzidas em casa, como já mencionado.   

Aquilo que não foi possível se concretizar no passado, Cecília carregou consigo, 

reservando-se para uma oportunidade futura. De uma forma ou de outra, as coisas foram 

acontecendo e ela, por fim, retomou o que mais gostava de fazer: “Entrei em um curso de 

pintura em porcelana, onde pintei mais ou menos durante uns três anos e, por fim, cheguei à 

conclusão de que a pintura de que mais gostava realmente era a pintura em tela”.  

O sentido da ideia do gosto é concedido, também, pela prática do estímulo e 

envolvimento, agrupado a um sentimento de afetividade, como mencionado anteriormente, 

quando se fez referência à presença de seu cônjuge, em contribuição à operacionalização nas 

ações das práticas desenvolvidas por ela. Essas ações estão associadas à iniciação desse 

sujeito na pintura, salientando que as mobilizações familiares, segundo os dados apresentados, 

aparentemente tratam das relações afetivas envolvidas e, segundo Bueno (2007, p. 57), “[...] 
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dos subterrâneos invisíveis das relações, dos não-ditos, dos aspectos não evidentes e mesmo 

inconscientes que podem desempenhar seus efeitos”. 

Cecília manifestava o gosto pela pintura, mas, como se pode perceber, esse gosto ainda 

não havia se definido: “Senti necessidade de desenvolver e de aprimorar técnicas de pintura, pois 

no que pintava faltava algo e percebi que a tela seria o que sempre buscava”. Segundo Cecília, 

esse foi o momento em que decidiu, então, entrar no curso de pintura da Fundação Cultural de 

Blumenau, em 2003: “Foram lá que muitas coisas mudaram e posso até dizer que essas aulas 

me transformaram”. Segundo Bueno (2007, p. 64), 

A escolha por uma certa prática, os projetos, as aspirações e ambições possuídos são 
também orientados e vão estar em relação com as oportunidades e condições 
objetivas de existência. Assim, a habilidade pode ser praticada como lazer, orientada 
pelo valor do amadorismo, ou praticada na intenção séria da profissionalização.  

 

Cecília alega ter sido incentivada por Luiz, matriculando-se, assim, para fazer 

pintura, porque acha importante cultivar uma prática artística como atividade complementar e 

porque gosta muito de pintura. Mais uma vez, Luiz aparece como apoio desse processo de 

socialização nas escolhas de sua esposa.  

Esse sujeito objetiva, com a atividade pictórica, participar de Salões de Artes e 

também fazer sua terapia. Analisando o aspecto da terapia no sentido real da palavra, destaca-

se que esse não é o foco deste trabalho e que tampouco se entrará no mérito da questão. 

Todavia, considerando que “terapia” encontra-se entre as buscas de Cecília, se fazem 

necessárias algumas observações, uma vez que se percebe certa confusão na apropriação dos 

termos. Aparentemente, quando se faz arte como terapia, de certa forma, pode-se dizer que o 

que se pratica é “arteterapia”. Entende-se arteterapia como um campo transdisciplinar. 

Segundo Ormezzano (2004, p. 12), “A arteterapia, por formar-se pelo entrecruzamento de 

vários campos de conhecimento, é transdisciplinar pela própria natureza de suas origens”. 

Esclarece-se, também, que “professor” e “arteterapeuta” são coisas distintas, mas que é 

comum certa confusão pelos alunos.  

Para Ormezzano (2004, p. 130), “[...] a arteterapia pode constituir-se num 

mecanismo que facilita a construção de relações sociais livres, inovadoras e críticas entre os 

seres humanos”. Nesse sentido, pode-se dizer que o ser humano é dotado por natureza de 

potencial criativo, mas que seu desenvolvimento engloba inúmeros fatores, partindo dos 

imbróglios que comprometem o sistema familiar, educacional e social.  

Ormezzano (2004, p. 131) afirma que “As atividades artísticas permitem promover e 

incentivar o desenvolvimento do potencial criativo [...] tornando possível sua inserção crítica 
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e consciente na sociedade [...]”. Nesse caso, percebe-se que o contato com a pintura e sua 

aprendizagem privilegiam o desenvolvimento das capacidades motoras, afetivas e mentais do 

indivíduo, além de contribuir para a ampliação dos aspectos culturais e sociais, pois, para 

Cecília, a atividade artística apresenta-se com destaque quando revela que, “Hoje, tomo 

decisões mais precisas e menos tímidas. Sou mais calma e menos ansiosa, tanto na pintura 

quanto na própria vida”. A atividade artística também, ainda segundo Ormezzano (2004, p. 131), 

“auxilia na expressão original do próprio pensamento e da própria imaginação, fortalecendo a 

auto-estima, a autoconfiança e a autonomia”. Nesse sentido, ao que tudo indica, Cecília considera 

o “fazer artístico” uma necessidade de transformação que a própria ação prazerosa é capaz de 

promover, relacionada à capacidade de promover transformações e, até, equilíbrio pessoal. 

“Tenho crescido muito a cada dia que passa e em cada aula de pintura de que participo”. 

Cecília ainda relata: “Cresci muito também no sentido de mostrar meus trabalhos, pois, não 

tinha coragem. Hoje participo de exposições e até comercializo minhas telas”.  

Aqui, se pode pensar nos efeitos socializadores advindos do contexto cultural do 

exercício de uma prática. Pode-se, também, encontrar processos de identificação nos 

ambientes de aprendizagem nos quais o professor pode ser tomado como referência: “Percebo 

que me tornei mais segura, mais confiante e mais competente na pintura, pois, com o 

acompanhamento de alguém que entende do assunto, tudo muda”. A confiança e a segurança a 

que esse sujeito se refere estão relacionadas ao conforto descrito por ela quando destaca o 

professor como amparo. No caso da competência, pensa-se que a legitimidade de um aprendizado 

encontra-se relacionada às orientações advindas de determinada instituição que respalda a 

presença do professor. No caso, entende-se que essa pessoa seja a detentora ou mediadora do 

saber. De certa forma, isso lhe assegura a segurança, confiança e, consequentemente, a 

competência. Destarte, afirma Bueno (2007, p. 65):  

A relação que se estabelece com professores ou treinadores é também importante, 
uma vez que eles são os mediadores principais dos processos de aprendizagem. Eles 
coordenam e guiam as atividades rotineiras de aquisição. As referências que 
fornecem e o tipo de relação estabelecida podem ter conseqüências positivas ou 
nefastas.  

 

Entende-se que Cecília manifesta certa segurança quando se refere à figura do 

professor presente em sua atividade artística. Nesse sentido, concorda-se com Bueno (2007), 

quanto à relação professor/aluno, vista, também, no caso de Tereza. Faz-se necessário, ainda, 

tentar compreender o movimento, a estrutura e as estratégias de base da aprendizagem, pois 

elas fazem parte dos sentidos e formas de desempenho de determinada habilidade. Assim, no 
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que tange às habilidades e disposições artísticas percebidas na história de Cecília, é possível 

perceber que tais condições dizem respeito a construções sociais e culturais.  

“Sonho em ser artista plástica ou até mesmo, profissionalizar-me um dia, quem sabe, 

afinal de contas, acredito em minhas habilidades”, declara Cecília. Esse dado permite 

perceber que o que Cecília aparentemente pensa sobre profissionalização artística não 

equivale ao pensamento relacionado à sua efetiva profissão, pois Cecília não vive de arte, e 

sim da medicina, ou seja, sua rotina diária é em função da medicina, atendendo pacientes em 

seu consultório. Já no caso de uma profissionalização artística, o que atribui legitimidade, de 

certa forma, a tal profissão, está relacionado e interligado à formação acadêmica. Nesse caso, 

quando se pratica uma atividade artística por três horas semanais, entende-se que tal rotina 

não caracteriza a referida ocupação como profissão. No caso de Cecília, aquilo que um dia foi 

sonho, confunde-se com a ilusão alimentada por ela. Por conta das incertezas ou por forças do 

destino traçado em sua própria história, a pintura, em sua vida, tornou-se, de certa forma, um 

“passatempo”. 

Entende-se que a atividade artística realizada enquanto profissão autônoma, 

caracterizada pela ausência de vínculo empregatício, na maioria das vezes, torna-se duvidosa 

quanto ao fator econômico. Já o trabalho convencional, caracterizado pelo vínculo 

empregatício, aparentemente gera segurança e, em consequência, proporciona certa 

estabilidade. Por conta das incertezas, muitas pessoas desistem de fazer da arte seu meio de 

vida e, como se percebe, a profissionalização artística em questão não está relacionada à 

docência em artes.  

3.3 AMÉLIA: “ Laços de afetividade” 

Amélia possui 73 anos de idade, é natural da cidade de Gaspar, SC, e sua trajetória 

escolar construiu-se em escola estadual e particular. Possui dois irmãos e uma irmã que 

também fizeram o mesmo percurso escolar. É viúva desde o ano de 2003 e possui três filhas 

legítimas e um filho adotivo, sendo que o mesmo é o filho mais novo. Seu pai era agricultor, e 

sua mãe, do lar. Ambos estudaram até a 3ª série do Ensino Fundamental, como se pode 

verificar no Apêndice A. 

Seu avô paterno e seu avô materno eram agricultores e sua avó paterna e materna, do 

lar. Cabe ressaltar que, mesmo com vinte anos de distância entre Cecília, com 53 anos, e 

Amélia, com 73, os pais e os avós das mesmas possuem os mesmos históricos profissionais e 
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fizeram praticamente as mesmas trajetórias escolares. O distanciamento de duas décadas entre 

Cecília e Amélia não pode ser ignorado, uma vez que se percebem as mesmas propriedades 

nas ações e funções das referidas profissões e trajetórias escolares dos respectivos pais. Sobre 

esse aspecto, considerando-se o universo dos vários agentes, segundo Bourdieu (2007, p. 

425), 

[...], a transformação do modo de geração social dos agentes determina a aparição de 
gerações diferentes, cujos conflitos não se reduzem ao que se inscreve, em geral, 
nos conflitos de gerações já que têm como princípio a oposição entre os valores e os 
estilos de vida associados à predominância, no patrimônio, do capital econômico ou 
cultural.  (Grifo no original) 

 

O tempo é o maior dos aspectos transformadores sociais para diferenciar modos de 

gerações. Entende-se, também, que a história individual de cada sujeito contém a história do 

grupo a que ele pertence. Compreende-se que o tempo passa e as coisas se movem em 

diversas direções e sentidos diversos, pois os valores mudam e, com eles, o estilo de vida.   

Amélia revela que teve uma infância feliz: “Só me lembro de coisas boas quando o 

assunto é infância”. A memória que mantém conexão com os laços familiares, relação de 

afetividade entre os membros de uma família, surge na história de Amélia, bem como surgiu 

na história de Tereza, como já se viu. A esse respeito, menciona Bosi (1994, p. 435): 

A casa materna é uma presença constante nas autobiografias. Nem sempre é a 
primeira casa que se conheceu, mas é aquela em que vivemos os momentos mais 
importantes da infância. Ela é o centro geométrico do mundo, a cidade cresce a 
partir dela, em todas as direções. 

 

Do mesmo modo que ocorre na casa materna, outras situações vão se estabelecendo 

no desenrolar de toda uma trajetória, na construção de outros relacionamentos com pessoas e 

lugares. A família, bem como a instituição escolar, constitui o espaço onde o primeiro contato 

com a arte se estabelece, fazendo parte das lembranças significativas guardadas na memória. 

O resgate de tais lembranças e primeiros contatos com a atividade pictórica apresenta-se para 

Amélia como soma de estímulos. No entanto, não se deve entender a memória como factual, 

pois a pessoa poderá ser “traída” pela sua memória.   

3.3.1 Os primeiros contatos 

“Eu sempre gostei de pintura. Quando tinha doze anos e era interna num colégio de 

freiras, aprendi a pintar”, relata Amélia. Como se percebe, Amélia estudou em colégio 
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interno, regido pelo ensino tradicional de cunho religioso. A esse respeito, Almeida e 

Nogueira (2002, p. 43) assim se manifestam:  

A educação religiosa que valoriza tanto a pessoa quanto a família, assim como uma 
organização de feição familiar [...] e o acordo entre os pais e as professoras ou as 
religiosas em relação aos objetivos que devem ser perseguidos pela educação, 
combinam seus esforços para permitir à escola a preparação das alunas a fim de que 
estas se tornem esposas cultas ou mães de famílias felizes – embora, na prática, o 
assunto nunca seja abordado de maneira explícita.  

 

A visão que se tinha dessa forma de educar era, de certa maneira, muito bem 

conceituada por algumas famílias. A educação religiosa, carregada de acordo e de boas 

relações, foi padrão e exemplo para a sociedade por muito tempo. A rigidez educativa dos 

métodos adotados era vista com certo orgulho valorativo. Percebe-se aí a inscrição do 

discurso religioso ou de uma tradição judaico-cristã. Dessa forma, compreende-se que a 

família desse sujeito, assim como de tantas outras, de algum modo, utiliza certas estratégias 

educativas com o intuito de proporcionar o melhor encaminhamento a seus filhos. Lembrando 

que Amélia estudou em escola da rede estadual e particular, segundo as informações 

fornecidas por ela, em seu depoimento e comentado anteriormente, destaca-se que a mesma 

estudou em escola particular (internato) com a idade de 12 anos.  

Ainda sobre esse aspecto, Almeida e Nogueira (2002, p. 124) consideram que 

 

O Campo das escolas de alto nível representa o espaço em que estão em jogo essas 
implicações determinantes que permitem aos meios privilegiados garantir seu lugar 
no espaço das posições ao longo do tempo, abandonando momentaneamente o 
ensino público para investir em um ensino mais diretamente a serviço de seus 
interesses.  
 

Os interesses mencionados podem estar relacionados a inúmeras intenções, 

planejadas pela família e organizadas dentro de certa especificidade com o intento de 

benefícios futuros visando ao êxito escolar, sucesso profissional e “peso simbólico”- status, 

ascendência social, garantia de prosperidade. Ressalta-se que cada escolha deve ser 

considerada, também, como uma estratégia que afasta outras possibilidades. Nesse sentido, os 

estudos de Bourdieu (2007, p. 122) salientam que  

As estratégias de reprodução [são] um conjunto de práticas, do ponto de vista 
fenomenológico, bastante diferentes, pelas quais os indivíduos ou as famílias 
tendem, [...], a conservar ou aumentar seu patrimônio e, correlativamente, a manter 
ou melhorar sua posição na estrutura das relações de classe – constituem um sistema 
que, sendo o produto do mesmo princípio unificador e gerador, funciona e 
transforma-se como tal.  
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As estratégias às quais Bourdieu (2007) se refere encontram-se no empenho da 

família de Amélia, na busca da conquista cultural, bem como em Cecília. Isso se dá pela 

inculcação e formação do habitus que se consolidará em suas futuras escolhas. Entende-se por 

inculcação, a partir das leituras de Bourdieu (1996, 2004), as formas de orientações e 

estímulos quanto a maneiras de agir e de pensar transmitidas pelos pais que, por sua vez, estão 

ligadas a práticas e aprendizagens pela familiaridade. Essas são geradoras de disposições e de 

habilidades que estão relacionadas ao habitus primário que ocorre na família na primeira 

infância. Como se percebe, Bourdieu (2007), sendo estruturalista, ressalta sua forma 

estruturante de pensar.  Já na Análise do Discurso, as coisas são vistas com certo deslize, ou 

melhor, não fixas. Esse conceito tem sido usado para se referir a certa maneira de pensar e/ou 

agir.  

“Durante um ano”, relata Amélia, “pintei alguns quadros que presenteie para 

minha mãe e irmãos. Como a professora morreu prematura (30 anos), eu nunca mais peguei 

num pincel. Principalmente porque tinha grande admiração por ela e fiquei muito chocada 

com sua morte. Meu primeiro quadro foi um vaso com girassóis que até hoje guardo com 

muito carinho”.  

Mais uma vez, a relação professor/aluno surge como algo marcante, como também 

ocorreu nas vivências de Cecília e de Tereza, quando revelaram afeto pela professora de 

pintura. Já Amélia registra o mesmo afeto pela professora do colégio de freiras, também com 

carinho, mas carrega, em suas lembranças, além do carinho, a dor da perda.   

Em seus escritos, Amélia ainda revela: “Um dia fui passear com uma das três filhas 

na minha casa materna. O meu quadro de girassóis estava na cozinha bem perto do fogão. 

Eu falei para ela: ‘Amanhã o meu quadro vai estar na estrebaria, pois, da sala onde estava, 

foi para a copa e de lá para a cozinha’. Foi nessa ocasião que esta minha filha ficou sabendo 

que um dia eu tinha pintado e surpresa, questionou-me sobre ‘meu lado artista’. Admirada 

em saber que pintei muito mais que aquele quadro, perguntou-me dos outros, mas, 

infelizmente, nem eu sei. Minha filha me elogiou muito. Desde aquele dia, as três filhas que 

moravam na Alemanha começaram a me incentivar para retomar à pintura. Começaram a 

mandar o material de lá, principalmente tintas e pincéis”. 

“Minhas maiores incentivadoras são minhas filhas”, revela Amélia. Percebe-se, com 

essa declaração, que as pessoas da família desse sujeito estão unidas por fortes laços de 

afetividade. Tal declaração sugere lembrar as considerações de Bueno (2007, p. 58), quando 

sinaliza que “Dentro de um sistema de expectativas presente nas famílias, o exercício da 

habilidade e o sucesso em sua realização poderão ser, ao mesmo tempo, desejados e 
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provocados”. Percebe-se que o incentivo das filhas suscita certo estímulo em Amélia. 

Concorda-se com Bueno (2007, p. 58), quando argumenta que “Os sucessos parciais serão 

como uma caixa de ressonância, produtora de efeitos de crença, a confirmar as disposições 

para aquela prática e, assim, favorecer os sentimentos de segurança, confiança e orgulho”. Tal 

dinâmica dissimula mecanismos que favorecem, de certo modo, sentimento de confiança, uma 

vez partindo de suas filhas, em quem os laços de afetividade se revelam. Para tanto, faz-se 

necessário lembrar que a imagem de si, ligada à efetivação de uma determinada prática, não 

depende unicamente da capacidade de decisão do sujeito sobre suas atuações, mas se associa 

ao olhar e gratidão do outro. Com isso, compreende-se que, nessa situação, ocorre certa 

“disposição amorosa”. Como explicita Bourdieu (1996, p. 129),  

Para compreender como a família passa de uma ficção nominal a grupo real, cujos 
membros estão unidos por intensos laços afetivos, é preciso levar em conta todo o 
trabalho simbólico e prático que tende a transformar a obrigação de amar em 
disposição amorosa e a dotar cada um dos membros da família de um “espírito de 
família” gerador de devotamentos, de generosidades, de solidariedade [...].  

 

Tais atitudes se expressam nas trocas da vida cotidiana, das atenções, das gentilezas, 

etc. Entende-se que, com essas manifestações ou gestos, se consagra a integração da família 

reunida e, de certa forma, unida. Ressalta-se que essa tarefa cabe a todos e, de acordo com 

Bourdieu (1996), cabe, em particular, às mulheres que, no caso, são encarregadas de manter 

as relações. A família é produto de seus costumes que visa designar, de maneira durável, em 

cada indivíduo dessa unidade designada, sentimentos específicos para garantir a integração. 

Essa integração, segundo Bourdieu (1996, p. 129), “é a condição de existência e de 

persistência dessa unidade”. 

Para Amélia, os “primeiros contatos” com a prática pictórica sinalizados em seu 

depoimento revelam duas fortes conexões com o passado. Uma destaca as marcas do papel de 

sua professora de pintura do colégio interno, e outra ressalta o papel da família. Tais relações 

são perpassadas por simbolismos e significados que se entrelaçam e implicam uma série de 

disposições, mobilizações e determinantes sociais, culturais, etc. Para tentar compreender tais 

imbricações, procuraram-se conhecer algumas práticas culturais desse sujeito.  

3.3.2 As práticas culturais 

A conexão que Amélia faz com o passado revela suas relações com as lembranças. 

Nesse sentido, o que se destaca não são as heranças, e sim a memória. Sobre o hábito de viajar 
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e respectiva frequência, Amélia revela: “Para o exterior costumo viajar uma vez ao ano, 

mesmo porque ainda tenho uma filha que mora na Alemanha. Inclusive, minhas três filhas 

estudaram lá”.  

  Essa “maneira de entender” que constitui tal prática revela-se na história de Amélia 

como uma ação comum e natural que se pode chamar de “disposição”. Analisar-se-á tal 

disposição mais à frente. Sobre a opção de manter as três filhas estudando no exterior, como 

nesse caso, considera-se que certas famílias procuram aquelas instituições que sejam 

adequadas ao enobrecimento e visão de futuro e que, dentro dessa perspectiva, consideram de 

reconhecimento. Almeida e Nogueira (2002, p. 138), afirmam: 

Pensar as escolas como espaços onde são construídas as diferenças entre os grupos 
sociais, mas que são, ao mesmo tempo, relativamente independentes das imposições 
da ordem econômica, pressupõe aceitar como provável que as famílias, instadas a 
delegar a educação de seus filhos ao sistema de ensino e tendo por referência um 
espaço escolar diferenciado, procurarão [...], aquelas instituições que melhor 
correspondam aos valores e visões de mundo que professam. 

 

O investimento em tais empreendimentos diz respeito ao estilo de vida praticado e ao 

projeto educativo desejado. O que está em jogo são as estratégias educativas e as mediações 

que se interpõem na relação entre o meio social de pertencimento definindo rumos da 

trajetória educacional que os pais almejam para seus filhos. 

Ainda Amélia afirma: “Como adoramos viajar, não perdemos a oportunidade de 

aproveitar as excursões que surgem. Fizemos isso, em média, três vezes ao ano e também 

temos o hábito de viajar para a cidade de Maragogi, em Maceió – Alagoas. Lá tenho uma 

filha que possui uma pousada”. 

Considerando que tais práticas exigem determinado investimento, recorreu-se aos 

dados fornecidos pelo questionário (Apêndice B) e se constatou que a renda mensal da família 

de Amélia apresenta-se em torno de R$6.500,00. Entende-se que, entre as possibilidades que 

permitem o acesso a determinadas práticas correspondem, também, determinado capital 

econômico. Diante disso, verificaram-se as informações propiciadas por esse sujeito e, nesse 

caso, destaca-se que os dados da pesquisa não forneceram subsídios que permitissem verificar 

os mecanismos que constituem as estratégias embutidas na relação dessa teia na composição 

dos capitais econômico e cultural.  

Quanto ao hábito de visitar museus sempre que viaja, Amélia o atribui ao seu período 

escolar: “Quando tinha doze anos e era interna num colégio de freiras, além de aprender a 

pintar, fazia parte do programa cultural do estabelecimento educacional as visitas a museus. 
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Essa prática fez com que criássemos o gosto pelas visitações e, como sempre gostei de 

pintura, nunca perco a oportunidade de apreciar uma exposição de obras de arte”. 

Participar de programas culturais em viagens também é uma maneira de aquisição de 

capital cultural, pois promove a familiaridade com o ambiente artístico, favorecendo a 

inculcação das disposições artísticas. No que se refere à assiduidade a determinadas práticas e 

necessidade cultural, assim mencionam Bourdieu e Darbel (2003, p. 164): 

De fato, ao designarem e consagrarem certas obras ou determinados lugares (tanto o 
museu quanto a igreja) como dignos de serem freqüentados, é que as instâncias 
investidas do poder delegado de impor um arbitrário cultural [...] podem determinar 
a freqüência no termo da qual essas obras aparecerão como intrinsecamente ou, 
ainda melhor, naturalmente dignas de serem admiradas ou saboreadas. Na medida 
em que ela produz uma cultura (habitus) – que não é senão a interiorização do 
arbitrário cultural – , a educação familiar ou escolar tem como efeito, pela 
inculcação do arbitrário, dissimular cada vez mais completamente o arbitrário da 
inculcação. (Grifo no original) 

 

As palavras de Bourdieu e Darbel (2003) levam ao entendimento de que visitas a 

determinados lugares, certos gostos e certas práticas culturais podem ser incorporados a partir 

de um arbitrário imposto, inicialmente pela família e pela escola, e que, uma vez adquirida a 

disposição, tal prática será desenvolvida por uma necessidade despertada. Fazendo uma ponte 

com a Análise do Discurso, pode-se afirmar que os gostos e as práticas culturais nem sempre 

são conscientes.  

Percebe-se que Amélia descreve sobre seus habitus com naturalidade e intimidade. O 

que, no entender desse sujeito, torna-se parte de seu cotidiano, para Bourdieu e Darbel (2003), 

relaciona-se ao habitus primário, que são as heranças familiares e respectivas inculcações 

incorporadas desde cedo, fomentando as disposições para a arte. Isso suscita a ideia de que as 

heranças que Amélia possui, muito antes das experiências do período escolar, de alguma 

forma, foram herdadas de sua família. Amélia não revelou sobre as estratégias de seus pais ou 

avós, sobre suas práticas culturais, mas, de acordo com as informações obtidas, baseadas em 

sua conduta educativa relacionada ao regime de internato e seu relacionamento familiar que 

descreve, supõe-se que a escolha de seus pais por um colégio interno, para ela e seus irmãos, 

não foi gratuita. Para Almeida e Nogueira (2002, p. 45), “A utilização intensiva e seletiva de 

certas escolas pode significar que as famílias não se sentem competentes para garantir sua 

reprodução e tentam atenuar sua deficiência relativa associada ao fraco capital cultural”. Tal 

pressuposto pode ser visto de outra forma, uma vez que, como mencionado anteriormente, os 

dados desta pesquisa não fornecem as informações necessárias para o aprofundamento 

específico de análise, por conta da restrita declaração de Amélia.  
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Diante disso, pensa-se que tais hábitos “já foram incorporados na família”. No 

entanto, as aprendizagens estéticas proporcionadas pela escola que Amélia descreve, de 

acordo com Bourdieu e Darbel (2003), dizem respeito a práticas culturais que são vivenciadas 

de modo familiar, uma vez que já foram incorporadas na família. 

O conhecimento dos determinantes sociais de certa parte da trajetória familiar de  

Amélia talvez pudesse revelar algo voltado à sua familiaridade, se não tivessem sido omitidos 

pela mesma em suas revelações. Nesse sentido, Bourdieu e Darbel (2003) fazem referência ao 

prazer que se vive como natural, consequentemente, prazer culto. Tal dedução surge por conta 

das demais revelações explicitadas por Amélia acerca de sua história, mediante suas heranças 

reveladas durante o curso de sua trajetória.  

Pode-se acrescentar que, na perspectiva da Análise do Discurso, Amélia faz parte de 

uma “comunidade discursiva” que desenvolve determinadas práticas, nem sempre refletindo 

sobre as suas influências históricas e ideológicas.  

3.3.3 Os motivos 

Inúmeros são os motivos que levam pessoas a procurarem um Ateliê de Pintura para 

praticar atividade artística. Em busca de respostas para esses motivos, revelou-se intrigante o 

tempo que certas pessoas permanecem em determinados recintos, como instituições 

culturais/educativas, mais conhecidas como de aprendizagem alternativa ou livre. No caso de 

Amélia, a relação que possui com a arte é antiga. Suas práticas culturais revelam uma 

trajetória composta de “prazeres estéticos” em seu cotidiano. Dos 31 alunos que responderam 

ao instrumento de pesquisa, aplicado no ano de 2007, bem como dos 4 sujeitos desta pesquisa, 

Amélia se destaca como a pessoa que frequenta o curso de pintura da Fundação Cultural de 

Blumenau há mais tempo, sendo que seu ingresso no Ateliê de Pintura foi no ano de 1999. Ao 

responder ao questionário, alegou que se matriculou para fazer aulas de pintura por acaso, 

porque acha importante cultivar uma prática artística como atividade complementar e também 

pelo simples fato de ocupar seu tempo. Segundo Amélia, “Em 1999, com 65 anos de idade, 

eu estava no ônibus (pois não dirijo), do bairro da velha e me sentei ao lado de um menino de 

onze anos que levava uma tela para casa. Comecei a conversar sobre pintura e lhe perguntei 

onde estava aprendendo. Ele me disse que era na Fundação Cultural. No dia seguinte, logo 

pela manhã, fui procurar o tal do curso de pintura, onde me matriculei. Foi ali que encontrei 

a professora que me atura até hoje. Quando vi os quadros dos colegas que ali já estavam, 
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fiquei emocionada e feliz por poder fazer algo que no meu passado me encantava”.  A 

posição do sujeito, segundo Orlandi (2000), se desloca por discurso de outros.  

Como comentado anteriormente, Amélia argumenta com “naturalidade” sobre suas 

práticas culturais. Ao tecer comentários, em seu relato, sobre seu contato com o menino que 

encontrou no ônibus, nota-se que o que chamou sua atenção foi o fato de que o menino 

carregava em suas mãos, “uma tela de pintura”. Percebe-se que as heranças que Bourdieu e 

Darbel (2003) explicitam, em seus escritos, revelam-se incorporadas em Amélia, por 

consequência da familiaridade com determinadas práticas culturais e também por 

consequência de seu componente escolar. Mais do que heranças, parece que a memória do 

sujeito é responsável pelo dispositivo.  

O gosto pela pintura fez com que a tela que o menino segurava despertasse a atenção 

de Amélia. Quando comenta sobre a emoção vivida no momento em que viu quadros pintados 

no ateliê, no ato de sua matrícula, Amélia automaticamente buscou, em sua memória, “algo de 

seu passado” que, de certa forma, marcou sua história. Estabelece-se, aqui, uma relação 

descrita por Amélia entre sua trajetória e seu habitus: “Já pintei mais de cem quadros e 

pretendo continuar pintando com esta professora por muito mais tempo”. 

Considerando o tempo que esse sujeito frequenta as aulas de pintura, compreende-se 

o volume de sua produção, destacado em seu relato. Será que sua pretensão em dar 

continuidade a essa prática demonstra afinidade com o espaço que diz frequentar há oito anos, 

bem como com sua professora? O afeto surge, mais uma, vez como algo que se pode perceber 

na relação professor/aluno, como nos demais sujeitos descritos anteriormente. Essa ligação 

que, até então, aparenta ser um arbitrário suscita mecanismos de confiança que, por sua vez, 

pressupõem a segurança. 

 A ligação professor/aluno carrega, em seu bojo, certa responsabilidade e 

comprometimento, dadas as construções tecidas na rede de relações das trajetórias vividas 

enquanto processo ensino/aprendizagem. Dessa forma, nota-se que são esses aspectos 

transformados em valores que solicitam e motivam o indivíduo a agir. 

Quanto aos objetivos relacionados ao curso de pintura, Amélia revela que possui 

vários objetivos. Entre eles, destacam-se a busca por terapia e a socialização. Pensa-se que se 

trate de um discurso que se desloca do campo das artes para o campo da saúde. Percebe-se 

que, em determinada situação, a desordem se estabelece, uma vez que as atribuições do arte-

educador ou do professor de arte são confundidas com as do terapeuta. Contudo, esse detalhe 

necessita de momentos, atenção e consideração. Para tanto, cabe ressaltar as devidas 

atribuições de cada um deles. De acordo com Païn e Jarreau (1996, p. 21),  
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O lugar do terapeuta, uma vez dada a consigna, é acompanhar o processo do 
paciente, ser testemunha de sua aventura, ajudá-lo a superar os obstáculos 
encontrados, considerando-os, ao mesmo tempo, de um ponto de vista subjetivo e 
objetivo. Para isso, é preciso que haja normas para, por um lado, observar os sujeitos 
que estão realizando uma atividade criativa e, por outro, decidir a oportunidade e o 
conteúdo das intervenções.  

 

Assim sendo, entende-se que o ateliê terapêutico não se apresenta como um lugar de 

aprendizagem onde um conhecimento bem delimitado deve ser transmitido. Concorda-se com 

a afirmação de Païn e Jarreau (1996, p. 16) de que “[...] o papel principal do animador não é 

nem mostrar nem explicar aquilo que deve ser feito”.  

Pensa-se que o fato de as pessoas relacionarem a ação pictórica com terapia esteja 

vinculado ao sentimento de prazer que a atividade aparenta propiciar. É preciso se ter clareza 

do papel do arte-educador frente a suas ações pedagógicas e seu papel quando o assunto volta-

se, especificamente, para as atividades artísticas em espaços alternativos e espaços como a 

Fundação Cultural oferece. Para contribuir com essa reflexão, Buoro (2002, p. 59) define: 

De modo geral, o olhar do educador [...] de artes visuais, posto sobre a produção da 
arte – seu conteúdo disciplinar –, é constituído, entre outros elementos, pelas 
informações adquiridas por meio de diversas leituras de caráter teórico – entre as 
quais as dos compêndios consagrados de História da Arte [...] com base em um 
universo pessoal e que busca assim abarcar uma experiência coletiva – bem como de 
conhecimentos técnicos de produção de arte, que os cursos de graduação oferecem. 

 

Tem-se a compreensão de que arte-educador ou professor de arte e terapeuta 

pressupõe sentidos e significações distintas, apesar dos vínculos particularmente 

estabelecidos. Ainda de acordo com Païn e Jarreau (1996, p. 13), “o objetivo terapêutico da 

atividade artística é justamente tentar tirar o sujeito de seu delírio por intermédio da lei da 

matéria”. No caso do papel do professor de arte, primeiramente, indica-se sua estreita 

vinculação com o conceito de arte. A arte, segundo Barbosa (1995, p. 106), “é a disciplina do 

currículo que atinge o desenvolvimento do educando numa maior variedade de dimensões”. 

Tal afirmação está ligada ao papel de professor de arte, como ainda explicitado por Barbosa 

(1995, p. 106): 

O professor precisa estar preparado para demonstrar teórica e empiricamente as 
evidências desse múltiplo desenvolvimento, assim como precisa entender o 
perceber, o pensar, o sentir e a atividade representativa de seus alunos, para o 
propósito de deliberadamente organizar o ensino e a aprendizagem da Arte.  

 

Vislumbra-se, com base em Barbosa (1995), o professor de arte como um dos 

responsáveis pelo sucesso desse processo transformador ao ajudar os alunos a melhorarem 
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suas sensibilidades, saberes práticos e teóricos em arte. Ainda sobre o professor de arte, Fusari 

e Ferraz (1993, p. 49) assim o definem: 

[...] ser professor é atuar através de uma pedagogia mais realista e mais progressista, 
que aproxime os estudantes do legado cultural e artístico da humanidade permitindo, 
assim, que tenham conhecimento dos aspectos mais significativos de nossa cultura, 
em suas diversas manifestações. E, para que isso ocorra efetivamente, é preciso 
aprofundar estudos e evoluir no saber estético e artístico.  

 

Entende-se, assim, que os papéis aqui definidos mostraram-se cada qual com sua 

particularidade, no que diz respeito às atribuições apresentadas. Ressalta-se que não se 

pretende, com esta pesquisa, estabelecer definições ou aprofundar conceitos pertinentes às 

questões específicas de professor de arte/terapeuta. Sendo assim, buscou-se esclarecer 

detalhes que fazem a diferença quando as atribuições se apresentam confusas, mediante 

observação feita pelo sujeito em questão.  

Quanto aos objetivos relacionados ao curso de pintura, Amélia sinaliza que “O curso 

também nos proporciona visitações monitoradas pela nossa professora às exposições pela 

cidade, visitas ao museu também da própria cidade e a nossa participação nas exposições 

organizadas por ela. Com tudo isso, nos inteiramos e nos engajamos mais e mais na arte, 

entendendo e aprimorando nossos conhecimentos”. 

No caso aqui explicitado, na práxis diária desse sujeito, percebe-se que, em busca de 

sua “terapia”, concretiza outro objetivo, comentado anteriormente, que é o de “socializar-se”. 

Destaca-se que, segundo Bueno (2007, p. 31), “O conceito de socialização tem adquirido, ao 

longo do tempo, significados diferentes, a partir dos modelos teóricos, dos autores e das 

épocas em que são apresentados”. Bueno (2007) argumenta sobre os postulados de Emile 

Durkheim sobre socialização pensada por ele como um processo unilateral de transmissão, ou 

seja, ação dos adultos sobre as novas gerações como imposição irresistível de uma força 

exterior e, dessa forma, modelado pelo social, o indivíduo é tomado como massa. 

Assim, a socialização é compreendida por Bueno (2007, p. 32) como “[...] um 

processo de integração gradativa a uma ordem social anterior e exterior ao indivíduo”. Bueno 

(2007) ainda argumenta que a socialização pode, também, ser pensada, pela lógica da 

organização, como aprendizagem e interiorização de regras, papéis e normas que favorecem o 

convívio da vida em sociedade. 

Em suas observações, Bueno (2007, p. 31) enfatiza que outros autores “[...] acentuam 

as relações de interdependência, como um tecido de laços que está presente no sujeito, em seu 
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caráter mais pessoal e singular”. Compreende-se que o indivíduo depende de suas relações e 

que, por elas, transforma-se no que é. 

Uma vez que os alunos e as alunas do Ateliê de Pintura enfocado nesta pesquisa são 

conduzidos pela professora a determinadas visitações artísticas, promovendo, também, suas 

pinturas em exposições, tal situação pode ser entendida como acontecimento social. Assim 

sendo, ocorre, também, uma “socialização”, pois as pessoas se encontram, confraternizam-se, 

trocam experiências e fazem novas amizades, gerando uma situação de integração, o que 

subentende que ocorra um processo de “socialização”. Essa é uma construção que se pode 

chamar de “social”.  

Com relação à “construção social”, cabe considerar que tudo aquilo que se vive e 

tudo aquilo que se incorpora, bem como tudo o que se constrói, são construções sociais. Ela 

está presente no que se é e naquilo que se transforma a partir das relações e interações na qual 

se está inserido. Entende-se que a construção social ocorre nas interações contínuas dos 

relacionamentos com as outras pessoas, conforme se comentou nas “leituras iniciais” desta 

dissertação.  

Entre o interesse de “se socializar” e “fazer terapia”, Amélia tece comentários sobre 

sua prática no Ateliê de Pintura quando faz a seguinte revelação: “Aprendemos sempre novas 

técnicas e estamos sempre por dentro dos assuntos relacionados à história da arte sem o 

sofrimento das cobranças de notas como ocorre nas escolas tradicionais e convencionais. É 

muito bom aprender sem dor ou nervosismo. Com certeza, assimilamos melhor”.  

Diante disso, percebe-se que o ambiente, onde Amélia pratica sua atividade pictórica, 

proporciona certo “bem-estar” e que suas mobilizações para estar freqüentando o referido 

ambiente por oito anos, não estão restritas apenas ao “bem-estar”. Sua permanência no ateliê 

de pintura por esse tempo se dá, por conta também, das imbricações, mobilizações e 

disposições que se encontram na rede de suas relações passadas e presentes, estruturadas a 

partir de sua trajetória familiar, bem como a escolar, construída ao longo do tempo. Contudo, 

este sujeito ainda revela que: “A pintura para mim, que já tenho 74 anos, serve também como 

lazer, ou um passatempo muito gratificante, principalmente pelo conhecimento adquirido e as 

boas amizades entre professora e aluno que se fazem durante estes processos de educação no 

ateliê de pintura”.  

Assim sendo, compreende-se que, toda trajetória social entendida como uma maneira 

singular de percorrer os espaços sociais onde se exprimem as disposições do habitus suscita a 

idéia de que, tais relações se tratam de ações e mobilizações dos universos circunstanciais e 

relativos. Entende-se também que o que possibilita o desenvolvimento da percepção artística 
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está inteiramente ligado, em todo seu longo e lento ritmo, ao processo de socialização familiar 

e estratégias educativas, que se encarregam da constituição do gosto e da inculcação das 

predisposições.  

Desse modo, considera-se que o exercício de uma habilidade pode ser uma 

possibilidade da qual o indivíduo se apropria, trazendo a história de suas relações, 

desenvolvidas no esboço da rede humana e nos processos socializadores presentes.  

3.4 FELIPE: “Sempre quieto em meu canto”... 

Felipe participa desta pesquisa por se destacar em dois sentidos: por ser o mais novo 

aluno do Ateliê de Pintura, tanto em idade como em tempo de frequência no Casarão das 

Oficinas. Ressalta-se, também, que esse sujeito, além de ser um dos poucos homens a praticar 

a atividade artística no Ateliê de Pintura, foi selecionado por apresentar certas 

particularidades, que comprometem sua condição econômica, paralelas ao fator do “eterno 

desemprego”. Com isso, dá-se início à análise de suas revelações, uma vez que Felipe é o 

último sujeito selecionado para esta pesquisa. 

Felipe possui 29 anos de idade, é natural de Blumenau, SC, e, no momento, encontra-

se solteiro. É o filho mais novo de quatro irmãos. Reside com seus pais na mesma cidade 

onde nasceu, e a casa na qual moram é própria. 

 Seus pais cursaram o Ensino Fundamental incompleto e são estofadores 

(autônomos), atualmente aposentados. Madeireiro era a profissão do avô paterno, e agricultor, 

a do avô materno. Quanto às profissões das avós, tanto a avó paterna quanto a materna eram 

“do lar”. Destaca-se que a avó materna exerceu, por um determinado tempo, a profissão de 

agricultora. 

Em se tratando de renda familiar, esse sujeito revela que gira em torno de R$ 

2.000,00. Esse dado sinaliza que tal renda se aproxima da renda familiar de Tereza, que pode 

ser considerada a segunda mais baixa, se comparada à renda média familiar de Cecília e à de 

Amélia, já sinalizadas nesta pesquisa. Por estar desempregado, Felipe não possui renda. A 

respeito disso, destaca que “nunca exerci a profissão, por pura insegurança perante esta 

cruel sociedade em que vivemos”.     

Felipe cursou o Ensino Fundamental e o Médio em escola estadual e, hoje, é formado 

em engenharia por uma das Universidades do Vale do Itajaí. Iniciou o mestrado em 

engenharia, mas não o concluiu. Acerca disso, Bourdieu (2007, p. 234) afirma que 



 96

A cultura é um desafio que, à semelhança de todos os desafios sociais, supõe e 
impõe, a um só tempo, que o indivíduo entre no jogo e se deixe levar pelo jogo; 
além disso, o interesse pela cultura, sem o qual não existe corrida [...], é produzido 
pela própria corrida e pela própria concorrência que ele produz. 

 

A insegurança à qual esse sujeito se refere vai ao encontro do que Bourdieu (2007) 

explicita sobre o desafio da cultura. Como todo e qualquer desafio social, a cultura, de certa 

forma, coage. Essa ordenação passa a ser um jogo, sendo que os indivíduos se sentem na 

obrigação de entrar nele. Instaura-se, então, uma verdadeira corrida. Supõe-se que seja a 

mesma corrida à qual Felipe se refere em suas observações acerca de sua insegurança. Com 

isso, compreende-se que esse sujeito, enquanto ser social, sente-se pressionado socialmente 

pelas imposições “naturais” de uma corrida produzida pelos próprios indivíduos na disputa 

social. Constrói o que, na Análise do Discurso, chama-se “discurso do déficit”, fatalista, 

atribuindo aos outros, e não a si mesmo, o enfrentamento dos problemas.  

Felipe comenta, em seu relato, que aprendeu desde pequeno a ficar quieto em seu 

canto, escondido das brigas e das discussões da família, “por conta de um pai alcoólatra e de 

uma mãe submissa, além de três irmãos mais velhos já acostumados com a demência e 

provavelmente dementes também”.  

Percebe-se que esse sujeito, aparentemente se encontra em conflito quando revela 

certo atrito no relacionamento familiar. Entende-se que tal “desestruturação” pode 

desencadear, de algum modo, inúmeros processos de desarmonia, seja social, psicológica, 

entre outras. Felipe revela: “Eu aprendi ainda a responder tudo bem, mesmo quando a 

resposta fosse tudo mal; talvez por isso eu sempre respondesse bom dia, mesmo de tarde. 

Como é complicado saber a hora de dizer a verdade e a hora de dizer a mentira, ainda mais 

quando é criança”. No discurso, chama-se essa atitude de silêncio político, em oposição ao 

silêncio constitutivo. (ORLANDI, 2000). Para o leitor não familiarizado, explica-se que o 

silêncio constitutivo é inerente aos atos de fala. Ao dizer, imediatamente silenciam-se outras 

falas. Isso é constitutivo. Mas, quando, ao dizer, se seleciona, se pensa no interlocutor, se 

controla esse interlocutor ou se tem a pretensão de controlá-lo. Aí entra o silêncio político. 

Diante de tais revelações, faz-se necessário analisar, de antemão, a estrutura social na 

qual esse sujeito está inserido. A realidade apresenta-se em um jogo de relações cuja dinâmica 

ocorre a partir das interações e condições de existência nas quais esse sujeito se insere. Assim 

sendo, entende-se que o social é incorporado, de modo singular, pelos sujeitos em suas 

relações. Pensa-se que essas influências são advindas das estruturas objetivas do mundo social 
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relativas às condições sociais de pertencimento. Em suas considerações, Bueno (2007, p. 24) 

ressalta que:  

Cada meio social, com suas condições materiais de existência e seus estilos de vida 
decorrentes, apresenta certas regularidades e propriedades que estabelecem 
diferenciações e distinções significativas nas práticas e representações dos atores 
sociais.  

 

Tem-se o entendimento de que cada indivíduo carrega consigo sua marca 

representada por sua vivência com os seus e que, aos poucos, dentro da dinâmica que envolve 

a rede de relações, manifesta-se o estilo de vida em que o sujeito se encontra  inserido. Sendo 

assim, destaca-se o habitus como componente desse mecanismo. Como afirma Bueno (2007, 

p. 24), “O habitus constitui-se, então, por meio da interiorização de um sistema particular de 

estruturas objetivas, com seus signos, palavras e condutas, e exterioriza-se pelas práticas 

ajustadas às posições de pertencimento” (Grifo no original). Nesse sentido, esse habitus sobre 

o qual Bueno (2007) argumenta pode ser compreendido como um sistema de disposições 

duráveis inclinadas a acontecer como princípio gerador de representações e práticas, ou seja, 

de ações, percepções e apreciações.  

Ainda Felipe relata que “Tudo o que eu fiz na vida foi mais por obrigação, nunca fiz 

algo com um objetivo claro. O mundo pra mim nunca fez muito sentido a começar pelo fato 

de estar numa família tão complicada e demente”. Tal situação colocada por esse sujeito 

remete à lembrança do que Elias (1994, p. 20) explicita sobre a vida dos seres humanos: “A 

vida dos seres humanos em comunidade certamente não é harmoniosa”. A desarmonia e os 

conflitos que Felipe vive exigem, de certa forma, um olhar em particular.  

3.4.1 Os primeiros contatos 

Quanto aos primeiros contatos com a prática pictórica, Felipe revela que, desde 

pequeno, ficava acordado até tarde desenhando. Ressalta, ainda, que, “infelizmente,  quando 

eu era pequeno, nunca fui incentivado a fazer um curso de desenho; talvez fosse por causa do 

medo que eu tinha de mostrar o que eu fazia ou porque eu sempre escondia ou jogava fora os 

meus desenhos, assim como outras coisas”. Percebe-se que suas angústias iniciaram-se muito 

cedo. Considerando suas observações, com base no modo como são colocadas suas palavras, 

pode-se notar que suas ações, de certa forma, apresentam uma realidade dissimulada. Nesse 

sentido, concorda-se com Bueno (2007, p. 30) para quem “[...], as relações sociais são 
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primeiras e constitutivas de cada ser social singular”. Faz sentido, nesse caso, a afirmação de 

Bueno (2007) segundo a qual as relações que estão em jogo são as primeiras, como também 

as que constituem as influências básicas do meio em que se vive, ou melhor, o meio em que 

se nasceu e se conviveu. O medo e a solidão, mesmo sendo coisas distintas, apresentam 

aspectos de certa forma desconfortáveis, quando o contexto da realidade em que se vive se 

apresenta o que se pode observar no universo da rede de relações de Felipe: “O gosto pelo 

desenho se confunde com o fato do desenho ser uma atividade solitária e de ser fácil para 

esconder ou para jogar no lixo”.  

Tal situação de dissimulação pode ser compreendida a partir das observações de 

Bueno (2007, p. 30), quando destaca que as coisas acontecem muito lentamente. O sujeito vai, 

“[...] gradativamente, interiorizando o sentido dos acontecimentos, gestos, conceitos, saberes e 

fazeres, a partir de ações efetivas, às vezes informais, despercebidas e mesmo não 

intencionais postas em operação”. Nesse sentido, entende-se que as observações tecidas por 

esse sujeito sobre sua família desencadearam, de certa forma, mecanismos que, por fim, se 

refletiram em sua vida escolar, uma vez que os acontecimentos são interiorizados 

gradativamente desde muito cedo, advindos, segundo Bueno (2007), em decorrência do meio 

familiar. Assim sendo, destaca-se o que Felipe revela: “Pelo que me lembro, tive poucas 

aulas que marcaram na adolescência deixando boas recordações. Eu sempre ficava quieto e 

escondido e fazia o mesmo com os meus trabalhos. E os professores não tiveram 

sensibilidade de perceber os meus problemas e as minhas habilidades”.  

Mais uma vez, pode-se observar a situação de dissimulação e quietude explicitada na 

fala desse sujeito. Percebe-se, também, como dito anteriormente, que as relações sociais 

familiares nas quais Felipe se encontra inserido desencadearam, de certa forma, determinada 

condição de constrangimento ou, até, se é que se pode dizer, de revolta, repercutida em suas 

relações escolares. Segundo Bueno (2007, p. 31), “Esses modos de conceber a socialização 

impregnam-na do sentido de imposição exterior e constrangimento. Indivíduo e sociedade são 

pensados como elementos distintos e separados, em que o primeiro sofre a ação do segundo”. 

Como se pode perceber, toda e qualquer ação social pode sofrer certa situação de imposição, 

podendo ser vivenciada no meio familiar, bem como no meio escolar, como se pode observar 

nas revelações de Felipe. Ainda sobre a questão comentada, quando esse sujeito se reporta a 

seus professores, considerando-se o “desprezo” ao qual se refere, também se considera 

oportuno dizer que, em virtude de suas concepções incorporadas ao longo de seu convívio 

familiar, parece conceber, em suas construções, aquilo que se “enraizou” em suas concepções 

ao longo do tempo, cristalizando suas ideias e conceitos voltados para o seu “único” modo de 
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ver as coisas.  Por conta disso, pensa-se que suas angústias, medos e outros, seja no meio 

familiar ou escolar, permanecem os mesmos, pois, como mencionado, esse foi o “único” 

modo que ele conheceu de viver a vida. Mais uma vez, concorda-se com Bueno (2007, p. 30), 

quando destaca que: 

Tem-se, portanto, como hipótese de base, que o passado socializador e as interações 
que atravessamos estão na origem da constituição e sedimentação de nossas 
maneiras de ver, agir, pensar, dizer; que as práticas e as condutas do indivíduo se 
enraízam nesse processo, gerador, por sua vez, de hábitos, disposições e saber fazer.  

 

O papel da constelação familiar, mais uma vez, é posto em relevo, nesse contexto das 

relações sociais desse sujeito. Compreende-se que as relações sociais subjazem geneticamente 

a todas as funções superiores e a suas relações. 

Segundo Felipe, em julho de 2006, ele iniciou um curso de desenho e, em 2007, foi 

conhecer o curso de pintura, pois o curso de desenho não seria ofertado naquele semestre. 

Revela que “Eu já tinha ouvido falar do curso de pintura por conta da professora de desenho 

e de um colega deste curso que fazia também o curso de pintura. Assim, em abril de 2007, eu 

conheci e iniciei o curso de pintura”.  

Felipe, como já se viu, encontra-se na posição oposta, considerando-se o tempo de 

frequência ao curso no Ateliê de Pintura e a idade de Amélia. Diante do relato que se 

apresentou, faz-se necessário sinalizar o que Bueno (2007, p. 37) ressalta: 

[...], o aprendizado de qualquer ofício, qualquer atividade da qual participamos de 
modo contínuo e regular e que nos vincula a certo grupo de referência, tem 
influência sobre a produção de identidades, produz fenômenos identitários. Em cada 
um dos campos de habilidade são fornecidas categorias com as quais passamos a 
identificar os outros e a nós mesmos. 

 

Percebe-se, no caso de Felipe, que a busca por uma atividade artística partiu de sua 

particular iniciativa. Nesse caso, pensa-se que esse sujeito, sendo adulto, não teria necessidade 

de essa busca partir de seus familiares, mesmo porque Felipe, em suas revelações, não fez 

menção a qualquer dinâmica que pudesse partir de sua família para mobilizar certa disposição 

a seu favor. Por conta disso, compreende-se que essa iniciativa partiu dele. Diante disso, 

supõe-se que esse sujeito, em busca de uma saída para seus problemas, resolveu fazer dessa 

escolha, de certa forma, sua terapia.  

Felipe ainda registra que, em 2005, após uma fase confusa de sua vida, procurou um 

psiquiatra, o qual lhe disse para procurar um psicoterapeuta: “Na psicoterapia, fui sendo 

tratado de alguns bloqueios e dificuldades, como medo e distração”. Esse sujeito ainda faz 

uma observação: “Quando você quebra uma perna, você vai ao hospital e é engessado e logo 
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fica curado; agora; quando você tem medo, distração, você nem sempre sabe do que se trata 

e o que pode fazer”. Pode-se associar isso aos discursos sobre imagens identitárias que se faz 

de si e dos outros. (ORLANDI, 2000).  

Como comentado anteriormente, percebe-se que o enfoque que Felipe dá à sua vida 

se move em torno de uma busca em função de “soluções para seus problemas”. Ainda 

argumenta Felipe: “Fui aconselhado por um psicoterapeuta a procurar uma atividade 

artística para praticar, como forma de terapia”. Mais uma vez, a atividade artística surge no 

contexto. A respeito disso, Valladares (2004, p. 93) esclarece: “As atividades arteterapêuticas 

propiciam experiências de construção e criação coletiva, em que o indivíduo pode se ver 

pertencendo, recebendo acolhimento e reasseguramento, individualmente ou em grupo”.  

A arte e a atividade artística possuem certas características que confundem os 

conceitos de quem as procura.  Reconhece-se que essa atividade, de certa forma, tem muito a 

contribuir, também, com as pessoas que constroem o desejo de praticá-la como recurso para 

suas reabilitações. Porém, suas funções e características, como já ditas, especificamente no 

caso de Amélia, são particularmente distintas, como se pode conferir nas colocações e devidas 

definições abordadas na análise. Exemplificando, tem-se a seguinte fala de Felipe: “Eu ainda 

sou acompanhado por uma psicoterapeuta e acho que tenho muito para descobrir a respeito 

da minha vida”. Esse sujeito sinaliza que “Nestas descobertas durante as terapias, surge 

algo que eu sempre gostei de fazer, que era desenhar”.  

Assim sendo, faz-se necessário destacar que, durante a garimpagem realizada nas 

buscas com o “estado da arte”, para se concretizar esta pesquisa, encontraram-se alguns 

autores que desenvolveram suas pesquisas na direção da “terapia” e da “psicoterapia”. 

Considerando a pertinência desse assunto, ressaltam-se, aqui, as contribuições para as 

questões do campo conceitual de referência interdisciplinar, considerando-se sob os aspectos 

teórico e prático, as interfaces da terapia: Lima (2005); Silva (2006) e Lima; Pelbart (2007). 

Além desses autores, buscou-se, também, as contribuições de Ormezzano (2004); Valladares 

(2004); Païn e Jarreau (1996), conforme comentado no início deste trabalho, nas leituras 

iniciais. Dessa forma, entende-se a importância desse aporte teórico, por se fazer necessário 

como ferramenta de compreensão para este trabalho.  

3.4.2 As práticas culturais 

Relacionado às práticas culturais, Felipe revela ter o hábito da leitura, principalmente 
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de livros, destacando, também, que é frequentador assíduo da Biblioteca Municipal: “Não 

passo uma semana sem pisar os pés na biblioteca”. Quando questionado sobre esse hábito, 

respondeu que uma das atrações encontradas no referido espaço é o silêncio e porque é o local 

ideal para fazer leituras concentradas. Quanto ao gosto por determinadas leituras, Felipe 

seleciona e relaciona as seguintes: ciência, filosofia, arquitetura, engenharia e artes. Nesse 

sentido, Bourdieu (2007, p. 111) assegura que, 

De fato, a posição das diferentes frações hierarquizadas segundo o interesse que elas 
atribuem aos diferentes tipos de leitura tende a aproximar-se da posição ocupada por 
elas na hierarquia estabelecida segundo o volume do capital cultural possuído à 
medida que se avança em direção a leituras mais raras [...], além de estarem situadas 
em posição mais elevada na hierarquia dos graus de legitimidade cultural.  

 

Embora formado em engenharia, Felipe busca, nas leituras, aprofundar seus 

conhecimentos, descobrindo nelas a hierarquia do saber e entrelaços de campos, como 

engenharia, arquitetura, ciências e artes. Diante disso, cabe ressaltar que, para os intelectuais, 

segundo Bourdieu (2007, p. 250),  

[...], experientes ou aprendizes, determinadas práticas – [...], cuja assiduidade e 
rotina quase profissional são suficientes para despojá-la de qualquer 
extracotidianidade – obedecem de alguma forma, à busca do máximo ‘rendimento 
cultural’ pelo menor custo econômico, o que implica a renúncia a toda despesa 
ostentatória e a quaisquer gratificações além daquelas proporcionadas pela 
apropriação simbólica da obra.  

 

Entende-se, com as observações de Bourdieu (2007), que a assiduidade desse sujeito 

à biblioteca, mantida praticamente com certa frequência, se dê, além de pelo gosto 

desenvolvido por ele, talvez pela situação econômica na qual se insere em sua rede de 

relações familiares. Supõe-se que sua “sede de cultura”, ou seja, seu prazer pela leitura 

maximiza-se ao frequentar a biblioteca à medida que seu hábito exige, uma vez que esse gosto 

reside em sua prática.  

Além das leituras reveladas por Felipe, ainda a respeito de seus gostos, tece o 

seguinte comentário: “Gosto de ler sobre o que ouço em conversas informais, onde duas 

pessoas discordam do mesmo assunto, apresentando-se donos da razão. No dia seguinte, vou 

à biblioteca me certificar do mesmo”. Esse sujeito atribui essa atitude à curiosidade, como 

também ao fato de se sentir muito tímido e por ter muita dificuldade de se expressar. Destaca, 

igualmente, que “Talvez tenha herdado de minha mãe o gosto pela leitura e pelas artes, pois 

ela adora apreciar uma exposição e um bom livro”. Percebe-se que se manifesta, nessa frase, 

o que se pode considerar uma constituição do habitus. São injunções presentes nas famílias, 
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sendo que as leituras diversificadas são motivos de conversas acerca dos assuntos que os 

mesmos trazem. Pensa-se que essa situação ultrapassa o sentido escolar, dominando os 

momentos comuns da vida; com isso, tal valor torna-se realidade familiar. Na forma de 

habitus, tal situação se apresenta como uma prática incorporada pela e na família.   

Ainda sobre suas práticas, Felipe tece comentários sobre as visitas a Salões de Arte. 

Argumenta que, pelo fato de já ser uma pessoa curiosa por natureza, seu interesse cresceu 

depois que passou a fazer aulas de pintura. Isso porque, segundo ele, “As aulas de pintura 

não se resumem a apenas pintar. O interessante é que temos a oportunidade de visitar 

exposições monitoradas e, com isso, além de ficarmos mais encantados com a arte, temos a 

oportunidade de adquirir mais conhecimentos”. Sobre isso, revela, também, que ter visitado, 

com sua turma da pintura, a Bienal, museus e galerias em São Paulo, foi uma experiência 

gratificante. 

Há de se considerar a imbricação que existe entre o capital econômico e o capital 

cultural, uma vez que “[...] a maior parte dos consumos culturais implicam, também, custo 

econômico – por exemplo, a freqüência do teatro (referência a uma prática cultural), depende 

não só do nível de instrução, mas igualmente da remuneração [...]” (BOURDIEU 2007, p. 111).  

Diante dos dados revelados por Felipe, pode-se entender que cada família investe a 

seu modo e que o processo social de construção das disposições artísticas, por intermédio de 

atividades artísticas e acesso às demais práticas culturais, relaciona-se a determinadas 

estratégias associadas à trajetória social das famílias e ao estilo de vida de cada uma delas. 

“De múltiplas maneiras, a família pode disponibilizar aprendizagem artística envolvendo, 

além do incentivo à prática da dança na escola de dança (referência a uma prática cultural), 

práticas artísticas na vida cotidiana [...]” (FUHRMANN, 2008, p. 74). 

Mesmo tendo feito aulas de desenho em outra ocasião, com outra professora, Felipe 

diz que o gosto e a prática das visitações às exposições já existiam, mas se intensificaram 

depois que começou a pintar no Ateliê do Casarão das Oficinas. Entende-se que a atividade 

que se desenvolve no Ateliê de Pintura colabora, de certa forma, com o desempenho de Felipe 

acerca de suas construções, desenvolvidas em seu processo social. Por intermédio de sua 

aproximação com a atividade artística, sendo essa um processo social de construção de 

disposições, em que a relação com a terapia é associada por ele, entende-se que suas 

dissimulações, de certa forma, necessitam da situação de vida coletiva nessa rede de relações 

e interações, servindo o Ateliê de Pintura como suporte para devidas e imaginárias 

construções.  

Diante dos dados revelados nesta pesquisa, pode-se dizer que Felipe parece mobilizar 
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suas ações em torno da aquisição de seu capital cultural, pois, além das aulas de pintura, faz 

aulas de violão no Casarão das Oficinas. Desse modo, compreende-se que todas as ações 

mobilizadas por esse sujeito reforçam sua aquisição e enriquecimento cultural acerca de suas 

disposições.    

3.4.3 Os motivos 

Em relação aos motivos pelos quais procurou o Casarão das Oficinas para praticar 

uma atividade artística, Felipe revela: “Sou muito tímido, de poucas amizades, e penso que, 

na verdade, fui à busca de socialização”. É também importante assinalar que se concorda 

com a seguinte afirmação de Durkheim (2006, p. 114):  

A inibição é, se quisermos, o meio pelo qual a obrigação social produz os seus 
efeitos psíquicos; [...]. Uma vez afastado o indivíduo, resta-nos apenas a sociedade; 
é, pois, na natureza da própria sociedade que deve procurar-se a explicação da vida 
social.   

 

Essa afirmação de Durkheim (2006) vem ao encontro das dificuldades que esse 

sujeito apresentou, até então, em torno de suas dificuldades de relacionamento social, por 

conta de sua timidez, inibição, medo e distração, como argumentado por ele. A socialização 

pela qual Felipe foi à busca revela-se na natureza da própria sociedade que ele mesmo 

procurou como recurso para seus problemas de socialização, no sentido de se inserir no 

contexto social, uma vez se sentindo tímido e percebendo o quanto isso o prejudica. Com isso, 

se aceita que, quando os indivíduos estão associados, esse agrupamento de pessoas pode dar 

origem a uma vida nova. No entanto, entende-se que essa vida nova só se pode realizar por 

razões individuais.    

Segundo Felipe, “Como tinha dito, na resposta anterior, tudo o que eu fiz na vida foi 

mais por obrigação, nunca fiz algo com um objetivo claro, nem mesmo a faculdade. E quando 

iniciei o curso de desenho e, a seguir, o de pintura, meu interesse era de conhecer e poder 

estar fazendo algo que eu gostasse, e de certa forma, hoje continua o mesmo”. Percebe-se que 

a escolha por uma faculdade, concluída por obrigação, atribui-se a certa carência e latentes 

necessidades, manifestadas por Felipe em busca de convívio social. 

Reafirmando o que se vem argumentando, Felipe atribui suas poucas amizades ao 

fato de ter dificuldades de se relacionar: “Meu relacionamento com as pessoas melhorou 

depois que passei a frequentar o Ateliê de Pintura, pois, aos poucos, encontrando meus 
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colegas uma vez por semana, fui me sentindo mais seguro, confortável, e percebi que criei 

vínculo com eles”.  

Diante de suas revelações, percebe-se que seu convívio com seus colegas do Ateliê 

de Pintura, se destaca, aparentemente, como algo confortável e seguro. “As causas geradoras 

das representações, das emoções, das tendências coletivas, não são certos estados da 

consciência dos particulares, mas as condições em que se encontra o corpo social no seu 

conjunto” (DURKHEIM 2006, p. 117).  Sendo assim, pode-se dizer que o Ateliê de Pintura é 

um espaço social de abertura para formas de comunicação e de sociabilidade entre os próprios 

usuários.  

Com isso, cabe colocar que, a partir da inserção no contexto social, as vivências 

nesses ambientes proporcionam aos indivíduos a aquisição de um conjunto de disposições que 

orientam suas práticas, suas ações e suas preferências, bem como o modo de perceber e 

pensar, chamado por Bourdieu (2004) de habitus. 

Tais habitus conduzem “sutilmente” todo e qualquer jogo que constitui a trama das 

relações sociais nas quais os indivíduos se inserem e constroem suas histórias, pois é nesse 

universo que as coisas tomam forma e se dinamizam com “naturalidade”. Nas construções de 

cada um revela-se uma trajetória e, com ela, o turbilhão de informações que modela a história. 

Com isso, ao construir este trabalho, em se tratando de renda, observou-se que Cecília possui 

a maior renda e Tereza, a menor. Felipe é o único que apresenta renda mensal familiar 

aproximada da renda de Tereza e Amélia encontra-se entre Felipe e Cecília. 

Relacionado ao capital cultural, foi possível observar que o capital cultural de Tereza 

apresenta-se como sendo o menor. Já o capital cultural de Cecília, de Amélia e de Felipe, 

relacionado às práticas culturais, configura-se da forma como se verá a seguir. 

Quanto a Amélia, pode-se dizer que as visitas a museus ocorrem com maior 

frequência, como mencionado por ela, por gostar desta ação. Essa preferência alegada por 

esse sujeito justifica-se pelas ações mobilizadoras ocorridas em sua infância. Amélia, entre os 

sujeitos desta pesquisa, também revela fazer o maior número de viagens. Visitar museus faz 

parte da rotina turística de Amélia, pois incorporou o gosto inculcado e adquirido no período 

escolar. Cecília, por sua vez, revela que sua relação com as práticas culturais aconteceu de 

certa forma somente depois que conheceu seu cônjuge, mas sua intimidade e preferência por 

algumas práticas ainda se encontram aparentemente distantes. Já Felipe, na medida do 

possível, busca suas práticas como lhe convém, podendo-se perceber, porém, que são 

constantes e persistentes, dentro de seus limites. No que se refere a Tereza, por conta de sua 

vida repleta de dificuldades, como ela mesma revela, e um histórico de certa forma deficiente, 
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busca na atividade pictórica o que se pode chamar de “um lugar ao sol”, sem grandes 

pretensões, reconhecendo seus limites, como se pôde perceber. Embora os sujeitos tenham 

vindo de diferentes meios sociais e se encontrem socialmente distribuídos de forma desigual, 

as relações no ambiente onde as aulas acontecem aparentam ser harmoniosas,.  

Analisando os discursos que se destacam nas falas dos 4 sujeitos selecionados para 

esta pesquisa, pensa-se que seja possível refletir um pouco sobre os sentidos e o confronto que 

a linguagem provoca ou traduz. Enquanto prática simbólica, o discurso, sendo lugar de 

produção de sentidos, abraça as relações que se estabelecem nas articulações da linguagem. 

Tal prática social traz em seu bojo certa riqueza de significados e, com ela, as identidades. 

Destarte, pode-se refletir sobre as relações entre sujeito, sociedade e natureza, em busca da 

compreensão dos sentidos nos discursos que se apresentam na relação do homem com a 

realidade.  

Observa-se, nos discursos de Felipe, Tereza, Amélia e Cecília, situações de 

proximidade e de distanciamento. É perceptível, na história modelada por cada sujeito e 

revelada neste trabalho de pesquisa, implicações na construção, marcadas por um conjunto de 

características dignas de análise. Entre elas, se podem ressaltar as heranças, as lembranças, os 

deslizes, as maneiras de agir e de entender, determinados deslocamentos, estratégias, 

preferências, enfim, inúmeros sentidos encontram-se em jogo na construção das histórias que 

envolvem tal trabalho.   

Quando o discurso é voltado para a terapia, pode-se dizer que os 4 sujeitos possuem 

algo em comum e de certa aproximação. Contudo, cada qual comenta sobre o assunto em 

doses diferenciadas, ficando o destaque do discurso terapêutico por conta de Felipe. Em se 

tratando de capital econômico, os discursos que se apresentam com maior relevo no quesito 

distanciamento são os discursos de Cecília e Tereza. Sobre a renda mensal familiar, o discurso 

de Felipe e Tereza se aproxima. Com relação ao capital cultural, pode-se dizer que os 

discursos de Cecília, Amélia e Felipe se aproximam, ao passo que o discurso de Tereza se 

distancia dos demais. Sobretudo não se pode descartar que, nas ações dos sujeitos pode estar 

associada certa parcela, talvez inconsciente, de “traição”. Embutem-se coisas em detrimento 

de outras, camuflam-se informações por se sentir “seguro”, dá-se preferência pelos defensivos 

argumentos para maior e melhor convencimento ou aceitação da realidade social e das 

relações. Nesse caso, o sujeito pode ser traído pela sua própria memória, o que pode ser 

facilmente confundido com “herança”. Destaca-se que, nos casos analisados, tudo é possível, 

uma vez que a análise do discurso surge e compartilha a compreensão enquanto prática 

simbólica.   
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 “O valor de uma conversa não está no fato de que ao final se chegue 
ou não a um acordo [...] pelo contrário, uma conversa está cheia de 
diferenças e a arte da conversa consiste em sustentar a tensão entre 

as diferenças [...] mantendo-as e não as dissolvendo [...] e mantendo 
também as dúvidas, as perplexidades, as interrogações [...]” 

(LARROSA; LARA, 1998, p. 212-3). 

 

As manifestações dos quatro sujeitos, aqui registradas, revelam que seus interesses 

em procurar um Ateliê de Pintura para praticar uma atividade artística encontram-se ligados a 

vários fatores. Entre eles, destaca-se a terapia, o desejo (talvez inconsciente) de 

profissionalização, uma busca pela socialização e a distração ou diversão relacionada ao lazer. 

Os discursos que envolvem as falas dos sujeitos articulam-se entre o simbólico e o político e, 

dessa forma, revelam-se no discurso do déficit, no discurso deslocado, quando a arte migra 

para a área da saúde, e no discurso da herança.    

 A aproximação com os conceitos elaborados por Bourdieu e utilizados nesta 

pesquisa fez compreender o porquê de determinadas práticas. As mobilizações familiares e 

envolvimentos afetivos que alimentaram a construção das disposições artísticas e, em 

especial, a prática da pintura foram, como se pôde descrever: viagens, visita a exposições e a 

museus, entre outros. A análise das trajetórias dos sujeitos selecionados para esta pesquisa 

permitiram a aproximação com seus habitus e, em muitos casos, mostram que os primeiros 

contatos com a arte se encontram profundamente arraigados na memória e que é possível se 

relacionar o modo e o tipo de contato com a arte vivenciada no âmbito familiar e no processo 

de escolarização com as atividades artísticas praticadas na escola. 

As preferências expressas por esses sujeitos se encontram inscritas nas experiências 

primeiras, relacionadas com suas práticas culturais, bem como com seus sentidos. Os dados 

desvelam a fragilidade da arbitrariedade, pois, mesmo quando não consciente, o indivíduo é 

orientado pelo habitus que interfere em suas preferências e escolhas. Tratando-se de uma 

questão adquirida, um costume social, as escolhas, portanto, não são por acaso tampouco 

conscientes. Por isso, ocorre uma aproximação com a Análise do Discurso.  

Cabe ressaltar que qualquer situação em jogo implica compreender a sua origem. 

Com isso, o que também se verifica é que as circunstâncias que se apresentam não podem 

nem devem ser consideradas como fatos finalizados, considerando-se que conhecer a 

realidade é mais do que reconhecê-la. As experiências pessoais, no percurso das histórias, 

mostram que, apesar das aflições, angústias, sonhos e perspectivas, alguns sujeitos apresentam 
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certo desejo de ampliar seus conhecimentos. Tal desejo requer mudanças, mas, antes disso, 

surge a necessidade de que isso aconteça. Mudanças são possíveis, mas requerem processos 

de reflexões pessoais e coletivos, bem como tempo e amadurecimento. O confronto de 

discursos revela a mudança que pode ocorrer.     

Quanto ao envolvimento das famílias com relação à aprendizagem artística, é 

possível dizer que, entre os quatro sujeitos desta pesquisa, três, de certa forma, possuem o 

apoio de seus familiares. De várias maneiras, a família pode disponibilizar aprendizagem 

artística envolvendo, além do incentivo à prática da pintura no Casarão das Oficinas, práticas 

artísticas na vida cotidiana, aderindo à apreciação como espectador e incentivador ou 

participante ativo de modalidades artísticas, como teatro, música e/ou qualquer outra forma de 

expressão artística. O investimento em tais empreendimentos diz respeito ao estilo de vida 

praticado e ao projeto educativo, de certa forma desejado, uma vez que se pense que as 

necessidades e práticas culturais são produto da educação. Dessa forma, o interesse ou 

preferência pela arte e a disposição para apreciá-la e praticá-la está objetivamente referido 

pelos condicionamentos sociais que o produziram.  

Com relação aos capitais abordados, é perceptível que o entrelaçamento se 

estabeleceu de acordo com os volumes (dos capitais), dentro do que cada um conferiu como 

posse, revelado em cada processo, trajetória, mobilizações, na rede de relações. Partindo do 

princípio de que o dizer tem história é que se tecem as trajetórias, pois, os efeitos são 

diferentes para os diferentes interlocutores.  

Nos relatos dos 4 sujeitos, foi possível observar que as trajetórias e respectivos 

sentidos não se esgotam. As relações envolvem histórias de vidas, maneiras de agir e 

maneiras de entender muito particulares e, de certa forma, isoladas. As mobilizações pessoais 

ou familiares imbricadas nas estratégias traçadas pelos 4 sujeitos desenrolam-se em torno de 

inúmeros interesses, entre os quais se podem citar a mobilização voltada para a educação e 

para as relações sociais, investimentos, preferências, práticas culturais e estilo de vida. Os 

dados apontaram que as famílias mobilizam-se em torno das aulas de pintura, bem como de 

outras coisas, utilizando a mesma como estratégia para o bom relacionamento e engajamento 

entre os próprios familiares. Envolver-se com o conjunto do processo da prática da pintura e 

devidas exposições recorrentes dessa prática, nas quais os alunos e as alunas têm a 

oportunidade de apresentar seus feitos, possibilita aos alunos e alunas do Ateliê de Pintura 

compreender a ação de sua escolha artística de várias formas, como também auxilia a 

construção de suas disposições, aprimora conhecimentos e, com isso, desenvolve tacitamente 

habilidades, fazendo com que se sintam, cada vez mais, parte integrante do mundo social.  
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Outro aspecto incluído nesse parâmetro de análise refere-se ao papel desempenhado 

pelos sujeitos na construção de suas histórias nas redes de relações que os mesmos 

encontram-se envolvidos, cada qual reconhecido por aquilo que faz, trazendo para si certos 

significados e sentidos. É preciso considerar, ainda, que as relações sociais carregam consigo 

o reflexo das identidades e dos processos socializadores provenientes de histórias de vida que 

cada um constrói. Essas relações não são diferentes no Ateliê de Pintura, pois o aprendizado 

de uma habilidade pode envolver diversas reflexões e pode funcionar como um conjunto de 

interdições e solicitações, delimitando sistemas de possibilidades de expressões, ações e 

sentidos.   

O investimento em diversas práticas culturais permite desenvolver códigos de 

apreciação, inculcados por uma educação engajada em ampliar o leque de possibilidades, 

conduzindo para lugares e práticas que ofereçam espaços e situações adequadas para o 

desenvolvimento das competências artísticas e enriquecimento intelectual. Em uma sociedade 

diferenciada, uma estreita relação se estabelece entre a natureza e a qualidade das informações 

fornecidas.        

Um dos aspectos que se evidencia nos quatro casos aqui analisados, é que, mesmo 

vindos de diferentes meios sociais e se encontrando socialmente distribuídos de forma 

desigual, os quatro sujeitos revelam preferência por aulas de pintura e, por fim, acabam 

passando por aprendizados que aparentemente ultrapassam um simples discurso. A vivência e 

as trocas realizadas durante as aulas de pintura são inúmeras, envolvendo, inclusive, os 

próprios familiares nesse processo de aprendizagem.    

Com relação à aprendizagem artística desses sujeitos e seus familiares, observou-se 

certa demonstração de entusiasmo, respondendo com elogios as suas produções. Participar de 

uma mostra em que todos os alunos e alunas expõem suas pinturas, acompanhada de ritual de 

abertura, convidados, coquetel, imprensa e o prestígio de familiares, também é uma forma de 

distinção e desenvolvimento do “capital social”, não apenas pela socialização alcançada por 

intermédio do ato de pintar e expor, mas também do congraçamento entre os familiares. Com 

isso, compreende-se que a prática pictórica possui outras funções, além de sua prática em si, 

pois o que se constatou, nos depoimentos e respostas ao questionário, é que também é capaz 

de deixar seu recado “entre linhas”, exercendo, para cada família, uma função subjetiva em 

que o discurso, lugar de produção de sentidos, pode fazer parte da compreensão nas relações.  

 Nos quatro casos analisados, percebe-se que, nas construções das disposições 

artísticas às quais esses sujeitos se encontram vinculados, existe forte ligação com suas 

histórias familiares, com certas preferências aproximadas e com valores praticados pelas 
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gerações precedentes, bem como ligações com trajetórias escolares, incluindo as questões do 

habitus, o que demonstra o efeito de vinculação que as disposições podem revelar, circulando 

laços e memórias, transparecendo a envolvente riqueza da história de cada um. 

  Procurou-se destacar alguns aspectos que aproximam os casos, considerando que 

tais pontos de encontro possam ser sinais de compreensão do processo constituidor deste 

estudo. Pensa-se que a análise aqui exposta tenha tornado evidente a relevância e a pertinência 

deste trabalho na configuração para a compreensão da constituição da “Construção 

Social/Discursiva de Disposições Artísticas”. Um estudo a partir de alunos e alunas de um 

Ateliê de Pintura, independente da razão da matrícula, parecia conduzir para a ação do prazer 

de pintar, não importando qual fosse o sentido que a pintura possuía para cada um. Ressalta-

se, contudo, que possuir todos os capitais – econômico, escolar, cultural, social e simbólico –, 

além do apoio da família, não garante a adesão do aluno e da aluna à prática da pintura, caso 

esse aluno e essa aluna não se engajem integralmente ao jogo, pois tal jogo requer outras 

coisas e essas coisas vão muito além do puro prazer. A relação de cumplicidade entre os 

sujeitos e o mundo social se move por impulso de uma engrenagem inscrita nos tempos 

passado, presente e futuro, onde uma cadeia de esquemas funciona como construção da 

realidade e onde cada realidade produz sentidos.  

No discurso de Felipe, percebe-se que sua realidade confronta-se com a articulação 

do simbólico e do político. Esse sujeito revela que ora “se protege”, sendo indiferente em suas 

relações, e ora se revela “omisso” para que tudo seja mais fácil de enfrentar.  Amélia parece 

confundir “herança” com “memória”, quando se refere ao passado. Cecília desloca seus 

anseios sempre para um futuro que nunca chega e nem sempre reflete sobre suas influências 

históricas e ideológicas. Tereza denomina-se “uma pessoa estudada”. Entende-se, com isso, 

que a conquista foi alcançada e que esse tipo de conquista possui seus respaldos sociais, 

engrandecendo o homem. Nesse caso, do ponto de vista discursivo, pode significar “ter a 

legitimidade” oficial. O que fica muito explícito também em Tereza e que se estabelece certa 

relação de sujeito e sentido é o comentário que a mesma tece sobre “vencer na vida”. 

 É perceptível que, de uma forma ou de outra, os quatro sujeitos se identificam com o 

discurso que se desloca do campo das artes para o campo da saúde, quando associam arte com 

terapia, apesar das diferenças explicitadas no início desta pesquisa. Em se tratando desse 

aspecto, destaca-se o caso de Felipe e, em seguida, o de Amélia.  

Mais uma vez, fazendo uma ponte com a Análise do Discurso, pode-se afirmar que 

as preferências e as práticas culturais nem sempre são conscientes, sendo que muito disso é 

inconsciente. Assim sendo, pode-se dizer que, de certa forma, os quatro sujeitos não percebem 
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as ideologias presentes. Nesse sentido, este trabalho torna-se relevante visto que traz, para o 

universo acadêmico, reflexões necessárias acerca das construções sociais e suas relações com 

as disposições artísticas, bem como sobre as razões que levam pessoas a procurar o ensino da 

arte. Este estudo torna-se relevante também porque, em parte, dedica-se aos estudos da 

linguagem, à interpretação nas relações, estabelecendo ponte com a Análise do Discurso, 

dessa forma fazendo com que se reflita sobre os sujeitos e os sentidos das relações 

significativas com suas respectivas identidades existentes no mundo social. Fica aqui uma 

proposta de reflexão, pois, como em todo discurso que normalmente fica incompleto, sem 

início engessado em si nem radicalmente finalizado, o homem, em sua história, encontra-se 

em constante busca, envolvido em sua incompletude. A parceria que aqui se constrói com as 

Ciências Sociais e a Análise do Discurso amplia as reflexões acerca das discussões 

relacionadas ao campo acadêmico.    

 Faz-se necessário que essas questões sejam discutidas, pois, somente assim, é 

possível perceber algumas mudanças, tanto na educação quanto nas discussões de arte 

legitimada.  
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APÊNDICE A 

 

MODELO DO QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS DO ATELI Ê DE 

PINTURA, DO CASARÃO DAS OFICINAS (FUNDAÇÃO CULTURAL  DE 

BLUMENAU), BLUMENAU, SC, PRIMEIRO SEMESTRE DE 2007 

 
 
 
FURB – Universidade Regional de Blumenau 
PPGE/ME – Programa de Pós – Graduação em Educação/Mestrado em Educação 
Linha e Pesquisa: Educação, Cultura e Poder/Ateliê Sociológico Educação & Cultura 
Orientadora: Drª. Maria da Conceição Lima de Andrade 
Mestranda: Rosana Renata dos Santos Dominguez 
 
 

Prezado (a) Aluno (a): 
 

Este questionário faz parte de uma pesquisa que estou desenvolvendo cujo objetivo é 
investigar, por uma perspectiva sociológica, o que predispõe as pessoas a freqüentarem uma 
escola de pintura. No tratamento dos dados, a sua identidade será mantida em sigilo. 
 
 

Obrigada pela sua colaboração. 
 
 

 
Nome: ____________________________________________________________________  
 
 
1. Sexo (  ) masculino (  ) feminino 
 
2. Idade : _________________________________________________________________   
 
3. Local de Nascimento (Cidade/Estado/País): ____________________________________  
 
4. Cidade e bairro onde mora: _________________________________________________  
 
5. Escolaridade: 

(  ) ensino fundamental, ____série (  ) completo. 
(  ) ensino médio, ___série (  ) completo. 
(  ) ensino superior, qual? ____________________ (  ) completo  (  ) incompleto 
(  ) ensino superior, cursando ____ fase de _____________________________________  
(  ) pós – graduação (especialização, mestrado, doutorado) ________________________  
 

6. Profissão: _______________________________________________________________  
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7. Informações sobre o pai: 
 

Profissão do pai (caso seja aposentado ou falecido informar à profissão que exerceu) 
 
_______________________________________________________________________  

 
 
Escolaridade do pai: 
 
(  ) ensino fundamental, ____ série  (  ) completo. 
(  ) ensino médio, ___ série  (  ) completo. 
(  ) ensino superior, cursando___fase de __________graduado (curso) _______________  
(  ) pós – graduação (especialização, mestrado, doutorado _________________________  
 
 

8. Profissão avós paternos: Avô: _________________ Avó _________________________  
 

9. Informações sobre a Mãe: 
 
Profissão da mãe (caso seja aposentada ou falecida informar à profissão que exerceu) 
 
_______________________________________________________________________  

 
 
Escolaridade da mãe: 
 
(  ) ensino fundamental, ____série (  ) completo. 
(  ) ensino médio, ___série (  ) completo. 
(  ) ensino superior, cursando___fase de __________ graduado (curso) ______________  
(  ) pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado___________________________  
 
_______________________________________________________________________  

 
 

10. Profissões avós maternos: Avô: __________________Avó ________________________  
 

 
11. Com quem você mora? Descreva a composição familiar (quem e quantos) ____________  

 
_______________________________________________________________________  

 
_______________________________________________________________________  

 
 

12. Sua residência é (  ) alugada (  ) própria (  ) outros/ especificar _____________________  
 

_______________________________________________________________________  
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13. Renda mensal aproximada: (individual) 
 

(  ) não trabalho, assim não tenho renda. 
(  ) até R$ 500,00 
(  ) até R$ 750,00 
(  ) entre R$ 1000,00 e R$ 2000,00 
(  ) entre R$ 2000,00 e R$ 3000,00 
(  ) acima de R$ 3000,00 
 
Renda mensal da família: 

 
(  ) até R$ 1000,00 
(  ) entre R$ 1000,00 e R$ 2000,00 
(  ) entre R$ 2000,00 e R$ 4000,00 
(  ) entre R$ 4000,00 e R$ 6000,00 
(  ) entre R$ 6000,00 e R$ 8000,00 
(  ) acima de R$ 8000,00 
 

14. Qual a sua primeira lembrança em relação à pintura? Com qual idade? 
 

_______________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________  

 
15. Qual foi seu primeiro contato com a prática da pintura? Com qual idade? 
 

_______________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________  

 
16. Por que se matriculou para fazer pintura? (assinalar quantas desejar) 
       

(  ) por acaso 
(  ) porque acho importante cultivar uma prática artística como atividade complementar       
(  ) para fazer uma atividade artística 
(  ) por motivos de saúde 
(  ) por influência dos meios de comunicação 
(  ) por incentivo de conhecidos/especificar quem ________________________________  
(  ) outras razões/especificar ________________________________________________  

 
17. Por que foi escolhido o Casarão das Oficinas da Fundação Cultural de Blumenau? 
 

(  ) por recomendação de alguém/especificar quem _______________________________    
(  ) por conhecer o trabalho que a escola desenvolve e considerar uma instituição de 
distinção 
(  ) por acaso 
(  ) outras razões/especificar ________________________________________________  
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18. Quais seus objetivos em relação ao curso de pintura? (assinalar quantas alternativas 
desejar) 
 
(  ) praticar uma atividade artística e cultural como lazer a atividade complementar 
(  ) profissionalizar-me na pintura 
(  ) socialização 
(  ) adquirir conhecimentos estéticos  
(  ) participar de salões de artes 
(  ) outras objetivos/especificar: ______________________________________________  

       
_______________________________________________________________________  

 
19. Já praticou algum outro estilo de pintura no passado? Qual? Durante quanto tempo? 
 

_______________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________  

 
20. Há quanto tempo ( meses/anos) você está envolvido com a prática da pintura?  
 

_______________________________________________________________________  
 

21. A sua família incentiva a prática da pintura? Em caso afirmativo, de que maneira?   
 

(  ) Não 
(  ) Sim _________________________________________________________________  
 

22. Mais algum membro da sua família pratica ou já praticou pintura? 
 

(  ) Não 
 
(  ) Sim/especificar (quem) _________________________________________________  
 

23. Atualmente você pratica alguma atividade artística além da pintura (teatro, música 
dança)? 

 
(  ) Não 
(  ) Sim/ especificar ( o que, e desde quando)____________________________________  

 
_______________________________________________________________________  

 
 

24. O que você faz como programa cultural? Discorra sobre o assunto. 
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APÊNDICE B 

 

MODELO DO QUADRO ELABORADO PARA ANÁLISE DOS DADOS O BTIDOS 

NAS RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS DO CASARÃO 

DAS OFICINAS DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE BLUMENAU, BLUM ENAU, SC, 

NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2007. (31 alunos). 

 
DADOS PESSOAIS: 
 

Nome Sexo Data de 
nascimento Idade Local de nascimento 

(Cidade/Estado/País) 
Cidade 
onde mora Escolaridade Profissão 

atual 
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Nome Profissão 
do pai 

Escolaridade 
do pai 

Profissão 
do avô 
paterno 

Profissão 
da avó 
paterna 

Profissão 
da mãe 

Escolaridade 
da mãe 

Profissão 
do avô 

materno 

Profissão 
da avó 

materna 
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Nome Com quem você 
mora? 

Sua residência é 
alugada ou 
particular? 

Renda mensal 
aproximada 
(individual) 

Renda mensal da 
família 

Estudou em escola: 
Municipal, Estadual e 

(ou) Particular 
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APÊNDICE C 

 

MODELO DO QUADRO ELABORADO PARA ANÁLISE DOS DADOS O BTIDOS 
NAS RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS DO CASARÃO 
DAS OFICINAS DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE BLUMENAU, BLUM ENAU, SC, 

NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2007. (31 alunos). 
 
DISPOSIÇÕES ARTÍSTICAS: 
 

Nome 

Qual foi seu 
primeiro 

contato com a 
prática da 
pintura? 

Com 
que 

idade? 

Por que se matriculou para fazer pintura? (assinalar quantas desejar) 
 
 

    
Por 

acaso 

Porque acho 
importante 

cultivar uma 
prática artística 
como atividade                                                                                                                                                              
complementar 

Para 
fazer uma 
atividade 
artística 

Por motivos 
de saúde 

Por influência 
dos meios de 
comunicação 

Por incentivo de 
conhecidos/especificar 

quem 

Outras 
razões/especificar 
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Nome Por 
acaso 

Porque acho 
importante 

cultivar uma 
prática artística 
como atividade 
complementar 

Para fazer 
uma 

atividade 
artística 

Por 
motivos 
de saúde 

Por influência 
dos meios de 
comunicação 

Por incentivo 
de conhecidos/ 

especificar 

Outras razões/ 
especificar 
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Nome 

Há quanto 
tempo está 
envolvido 

com a 
pintura? 

Sua família 
incentiva a 
prática da 

pintura? De 
que 

maneira? 

 

Mais 
membros de 
sua família 

pratica ou já 
praticou 
pintura? 

 

Atualmente 
você pratica 
atividades 

artísticas além 
da pintura? 

 

-------- ---------- Não Sim Não Sim (especificar). Não Sim 
(especificar). 
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Nome O que você faz como programa cultural? 
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APÊNDICE D 

 

RESPOSTAS DOS ALUNOS DO ATELIÊ DE PINTURA  

ÀS QUESTÕES DO QUESTIONÁRIO 

 

DADOS PESSOAIS: 
 

Nº. Sexo Data de 
Nascimento Idade 

Local de 
Nascimento 

(Cidade/Estado/ 
País): 

Cidade 
onde 
mora 

Escolaridade Profissão 
atual 

01 F 29/1/1955 52 Blumenau Gaspar 
Superior incompleto - Serviço 

Social 
Do lar 

02 F 20/2/1951 56 Blumenau Blumenau Médio Do lar 

03 M 4/03/1978 29 Blumenau Blumenau 
Superior - Engenharia - Mestrado 

incompleto 
Desempregad

o 

04 F 10/12/1954 53 Criciúma Blumenau 
Superior - Medicina – pós-

graduação Nutrologia 
Médica 

05 F 24/4/1960 47 Blumenau Blumenau Médio incompleto - 2º ano Do lar 

06 F 12/5/1958 49 Blumenau Blumenau 
Superior - Pedagogia - 

Especialização Metodologia do 
Ensino Superior 

Diretora de 
faculdade 

07 F 5/2/1968 39 Nova Trento Blumenau Superior 
Massoterapeu

ta 
08 F 27/9/1936 71 Lontras Blumenau Fundamental – 4ª série Do lar 

09 F 29/3/1947 60 Rodeio Blumenau Médio 
Professora 
aposentada 

10 F 11/2/1934 73 Gaspar Blumenau 
Superior - História e Canto 

Orfeônico 
Do lar 

11 F 22/12 52 Porto Alegre - RS Blumenau Pós-graduação Direito Tributário 
Funcionária 

Pública 
12 F 14/01/1952 55 Rio do sul Blumenau Médio Do lar 
13 F 10/7/1977 30 Joinville Blumenau Médio Recepcionista 
14 F 30/11/1946 60 Dona Emma Blumenau Fundamental incompleto - 8º série Do lar 

15 F 29/6/1936 71 Itajaí Blumenau Fundamental incompleto - 4ª série 
Costureira 
aposentada 

16 F 14/08/1951 58 Canelinha Blumenau Médio Do lar 
17 F 4/10/1954 52 Rio das Antas Blumenau Médio Do lar 

18 F 08/05/1962 45 Manaus Blumenau Superior - Artes 
Professora de 

Artes 
19 F 2/06/1976 31 Blumenau Blumenau Médio Do lar 

20 M 28/01/1972 35 Capão Alto Blumenau Médio 
Técnico em 
Radiologia 

21 F 8/11/1966 41 Paulo Lopes Blumenau Superior - Letras Do lar 

22 F 12/09/1965 41 Joinville Blumenau 
Superior – Ciências Contábeis - 

duas pós-graduações 
Controller 

23 F 12/1/1969 38 Presidente Getulio 
Luís 
Alves 

Fundamental Confeiteira 

24 F 14/04/1970 37 Blumenau Blumenau Médio Do lar 
25 F 16/8/1958 49 Blumenau Blumenau Médio Do lar 

26 F 16/05/1960 47 Belo Horizonte - MG Blumenau 
Superior - Comunicação – pós-

graduação Marketing 
Analista de 

Cursos 

27 F 12/8/1974 33 Tubarão Blumenau Superior - Direito - cursando pós 
Funcionária 

pública 

28 F 23/07/1962 45 Blumenau Blumenau Médio 
Funcionária 

pública 

29 F 11/10/1954 53 Blumenau Blumenau Superior - Educação Física 
Bancária 

aposentada 

30 F 29/11/1976 31 Ituporanga Blumenau Médio 
Auxiliar de 
Produção 

31 F 19/11/1963 44 Curitibanos Blumenau Médio 
Auxiliar de 

Enfermagem 
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Nº 
Profissão do 
pai  

Escolaridad
e do pai 

Profissão 
do Avô 
Paterno 

Profissão da 
Avó 
Paterna 

Profissão da 
mãe  

Escolaridad
e da mãe 

Profissão do 
Avô Materno 

Profissão 
da Avó 
Materna 

 Com 
quem você 
mora? 

01 Motorista 
Fundamental 

completo 
Empresário Do lar 

Costureira e 
do lar 

Fundamental 
completo 

Marceneiro Do lar 
Marido e 

filha. 

02 
Tintureiro 
industrial 

Fundamental 
- 4º série 

 parteira Telefonista 
Fundamental 

- 4º série 
Agricultor agricultora 

Com 
marido, três 

filhos e 
minha mãe. 

03 
Estofador 
autônomo 

(aposentado) 

Fundamental 
-? 

Madeireiro Do lar 
Estofadora 
autônoma 

(aposentada) 

Fundamental 
-? 

Agricultor 
Agricultora 
- dona de 

casa 
Meus pais 

04 Agricultor 
Fundamental 

completo 
Agricultor Do lar Do lar 

Fundamental 
completo 

Agricultor Do lar 
Meu 

marido 

05 
Gerente de 

departamento 
de pessoal 

Fundamental 
completo 

Cobrador - 
escritório 

Do lar 
Escrituraria - 

do lar 
Fundamental 

completo 
Tipógrafo Do lar 

Marido e 
três filhos. 

06 Serralheiro 
Fundamental 

- 3º série 
Lavrador Do lar 

Costureira 
(atualmente 

do lar) 

Fundamental 
- 4º serie 

Cozinheiro Do lar 
Marido e 

filha. 

07 Pintor 4º serie   Do lar 4º serie    
08 Serralheiro    Do lar    Sozinha 

09 Agricultor 
Fundamental 

completo 
Agricultor agricultora  

Fundamental 
completo 

Agricultor Doméstica 
Marido e 

filho. 

10 Agricultor 
Fundamental 

- 3º série 
Agricultor Do lar Do lar 

Fundamental 
- 3 série 

Agricultor Do lar 
Com dois 

filhos 

11 
Pedreiro 

(aposentado) 
Fundamental 

- 4º série 
Agricultor Do lar Do lar 

Fundamental 
- 4 série 

Marceneiro Do lar Dois filhos 

12 motorista 
Fundamental 

- 4º série 
colono Do lar Do lar 

Fundamental 
- 4 série 

Industriário industriário Marido 

13 
Técnico 

eletrônico 
Fundamental 

- 4º série 
marceneiro Do lar (roça) Do lar 

Fundamental 
- 4 série 

Encarregado 
seção 

costureira 
Marido e 

filho 
14 lavrador 4º ano   Do lar 4º ano    

15 empresário 
Fundamental 

- 4º série 
~ ~ Do lar 

Fundamental 
- 4 série 

~ ~ Sozinha 

16 Lavrador 
Fundamental 

- 4º série 
Lavrador Lavradora Do lar 

Fundamental 
- 4 série 

Lavrador Lavradora 
Esposo e 
três filhos 

17 Agricultor Primário   Agricultor Primário    
18 Marceneiro 1º grau   Professora 2º grau    

19 Comerciante 
Fundamental 

- 4º série 
Vendedor 
de carros 

Comerciante Do lar 
Médio 

completo 
Operário Do lar 

Marido, eu 
e dois 
filhos. 

20 Carpinteiro 
Fundamental 

- 3º série 
Plantador de 

fumo 
Plantador de 

fumo 
Do lar 

Fundamental 
- 4 série 

Plantador de 
fumo 

Plantador 
de fumo 

Sozinho 

21 Pescador 
Fundamental 

- 2º série 
  costureira 

Fundamental 
- 3 série 

agricultor Do lar 
Marido e 

filho. 

22 

Falecido 
(gerente de 

Tráfego 
urbano) 

1º grau 
incompleto 

  Do lar 
1º grau 

incompleto 
  

Marido e 
mãe. 

23 Guarda 
Fundamental 

- 4º série 
Agricultor Do lar Do lar 

Fundamental 
- 4º série 

agricultor Do lar 
Marido e 
três filhas 

24 Motorista 
Fundamental 

- 4º série 
açougueiro Do lar Comerciaria 

Fundamental 
- 4 série 

Não sei Do lar 
Marido e 
três filhos 

25 Comerciário 
Médio - 
completo 

industriário Do lar Do lar 
Fundamental 
- completo 

agricultor agricultor 
Marido e 
um filho. 

26 Advogado 
Superior 
completo 

Funcionário 
público 

Do lar Do lar fundamental 
Representante 

comercial 
Do lar 

Marido, 
dois filhos. 

27 Comerciante 
Fundamental 
incompleto 

Agricultor 
Do lar 

(agricultora) 

Professora, 
costureira, 

comerciante, 
do lar. 

Médio 
completo 

Fiscal, mestre 
de obras, 
agricultor, 
pescador. 

Do lar Sozinha 

28 
Fundição 

metalúrgica 
       Sozinha 

29 
Torneiro 
Mecânico 

Fundamental 
- completo 

marceneiro Do lar 
Comerciaria 
(gerente de 

loja) 

Fundamental 
- completo 

Pedreiro 
marceneiro 

Professora 
primária, 
diretora 

jardim de 
infância. 

Marido e 
três filhos 

30 
Colono, 

motorista e 
comerciante. 

Fundamental 
- 2º série 

empresário doméstica Professora 
Médio 

completo - 
magistério 

colono professora 
Marido e 

filha. 

31 Carpinteiro 
Fundamental 

completo 
Sapateiro 

Auxiliar de 
sapateiro 

 
Fundamental 
- completo 

Agricultor Do lar 

Companhei
ro e três 

filhas e um 
filho 
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Nome Sua residência é 
alugada ou própria? 

Renda mensal 
aproximada: (individual) Renda mensal da família: Estudou em: Pública, 

Municipal ou Estadual 
01 Própria Não trabalho R$ 7.000 Estadual e Municipal 
02 Própria Não Trabalho Acima de R$ 8.000 Municipal e particular 
03 Própria Não trabalho R$ 2.000 Estadual 
04 Própria R$ 8.000 R$ 20.000 Municipal, Estadual e Particular. 
05 Própria Não trabalho R$ 9.000 Particular 
06 Própria R$ 5.000 R$ 6.000 Municipal, Estadual e Particular. 
07 Alugada   Municipal 
08 Própria R$ 700 R$ 1.500 Municipal 
09 Própria R$ 1.500 R$ 7.000 Estadual e Particular 
10 Própria R$ 2.900 R$ 6.500 Estadual e Particular 
11 Própria Acima de R$ 3.000 Acima de R$ 3.000 Estadual 
12 Própria R$ 2.500 R$ 4.000 Municipal 
13 Própria R$ 550 R$ 1.500 Estadual 
14  R$ 1.000 R$ 1.600 Estadual 
15 Própria R$ 1.000 R$ 1.800 Estadual 
16 Própria Não trabalho R$ 1.150 Estadual 
17  Não trabalho R$ 2.000 Estadual e Particular 
18 Própria R$ 1.500 R$ 7.000 Particular 
19 Própria Não trabalho R$ 3.000 Municipal 
20 Alugada R$ 1.500 R$ 1.500 Municipal 
21 Própria Não trabalho R$ 5.000 Municipal e Estadual 
22  R$ 5.000 R$ 10.000 Estadual 
23 Alugada R$ 750 R$ 3.000 Estadual 
24 Própria Não trabalho R$ 5.000 Estadual 
25 Própria Não trabalho R$ 7.000 Municipal 
26 Própria R$ 1.500 R$ 4.000 Municipal 
27 Própria Acima de R$ 3.000 Acima de R$ 3.000 Particular 
28 Alugada Acima de R$ 3.000 Acima de R$ 3.000 Estadual 
29 Própria R$ 5.000 Acima de R$ 8.000 Estadual e Particular 
30 Própria R$ 550 Até R$ 1.500 Estadual 
31 Própria R$ 900 R$ 1.500 Estadual 
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DISPOSIÇÕES ARTÍSTICAS: 
 

Nome 

Qual foi seu 
primeiro 

contato com a 
prática da 
pintura? 

Com 
qual 

idade? 

Por que se matriculou para fazer pintura? (assinalar quantas desejar) 
 
 

    
Por 

acaso 

Porque acho 
importante 

cultivar uma 
prática artística 
como atividade                                                                                                                                  
complementar 

Para 
fazer uma 
atividade 
artística 

Por motivos 
de saúde 

Por influência 
dos meios de 
comunicação 

Por incentivo de 
conhecidos/especificar 

quem 

Outras 
razões/especificar 

01 gesso 18   x           

02 

O meu 
primeiro 
contato 
com 
pintura foi 
no ano 
2000 

49   x           

03 

Em maio 
de 2007 
com a 
Rosana 

29     x       

Por 
curiosidade, 
pois num 
primeiro 
instante estava 
mais 
interessado 
num curso de 
desenho. 

04 

Foi mais 
ou menos 
nos anos 
90 

    x       Meu marido 
Porque gosto 
muito 

05 
Curso de 
pintura em 
faiança 

34     x     mãe 

Para sair de 
casa; fazer 
algo diferente 
e por gostar 
demais de 
tudo o que 
está 
relacionado à 
arte e 
artesanato. 

06   45   x x       
Por um desejo 
desde a 
adolescência 

07                   

08 
Na 
fundação 

    x x         

09 
Fundação 
cultural 

56           Minha família   

10     x x x     Minhas filhas   

11 

Na 
adolescênci
a - no 
primeiro 
grau 

            
Amiga - alerte 
(tubarão/SC) - 
terapia 

  

12 1998     x x x     professora 
13 2003 27           amiga   
14                   
15 1998       x         

16 
No centro 
social 

    x x         

17                   

18 Infância      x         

 Suprir 
necessidade 
que a 
Universidade 
não dá conta. 

19               Sara   

20 
Na escola 
com carvão 

três             
Por ser 
apaixonado 
por artes 

continua... 
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continuação... 
 

Nome 

Qual foi seu 
primeiro 

contato com a 
arte? 

Com 
qual 

idade? 

Por que se matriculou para fazer pintura? (assinalar quantas desejar) 
 
 

    
Por 

acaso 

Porque acho 
importante 

cultivar uma 
prática artística 
como atividade                                                                                                                                                              
complementar 

Para 
fazer uma 
atividade 
artística 

Por motivos 
de saúde 

Por influência 
dos meios de 
comunicação 

Por incentivo de 
conhecidos/especificar 

quem 

Outras 
razões/especificar 

21 
Na fase 
adulta 

    x           

22                   

23           x   Minha filha 
Por que gosto 
de pintar 

24 

No colégio 
na 4ª série 
com tinta 
acrílica 

    x         
Amo pintar, 
adoro 
desenho. 

25 
Foi no 
jardim de 
infância 

    x x         

26 

No ensino 
médio, na 
escola 
tínhamos 
aula de 
pintura, 
artesanato. 

              

Já gostava e 
queria 
recomeçar e 
aprender 

27 

Pintura em 
tela em 
2006 (2º 
semestre) 

Quase 
32 
anos 

  x   
Ansiedad
e, estresse 

    
Novo 
aprendizado 

28 

Em 2001 
no curso 
que estou 
até hoje 

39     x         

29 
Na 
fundação 

49             

Sempre quis 
pintar, e não 
tinha tido 
oportunidade. 

30 
Pintura em 
tecido 

17 x x x x   Mãe e irmãos   

31 
Aqui no 
casarão das 
oficinas 

    x       
 =+ influencia de 
minha irmã que 
também pinta 
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Nome 

Você tem 
interesse em 

adquirir 
conhecimentos 

teóricos 
relacionados à 
pintura? Por 

quê? 

Quais seus objetivos em relação ao curso de pintura? (Assinale quantas alternativas desejar.). 

  

Praticar uma 
atividade 
artística e 

cultural como 
atividade 

complementar 

Profissionalização Socialização Terapia 
Conhecimentos 

estéticos 

Participar 
de Salões 
de Artes 

Outros 
objetivos, 

especificar. 

01 

Às vezes - 
durante as aulas 
sempre temos 
algumas 
informações c/ a 
professora 

X  X X   
Uma forma 
de lazer 

02 
Sim. Para maior 
aperfeiçoamento 

X  X X    

03 

Sim. Para poder 
falar sobre 
pintura, sobre 
artes. 

X  X     

04 

Tenho interesse, 
mas no 
momento não 
consigo tempo. 

X   X  X 

Quem sabe? 
Um dia mais 
tarde me 
dedicas 
muito à 
pintura? 

05 

Sim. Para poder 
entender, e 
conhecer 
artistas e obras. 

X X X X  X  

06 
Sim. Para 
entender de arte 

X  X  X   

07  X       

08 

Sim, acho 
interessante 
desenhar o que 
quero pintar. 

X X X X X X  

09 

Sim muito, 
acompanho 
exposições e 
palestras. 

      
Realizar o 
meu sonho: 
pintar 

10 
Para 
enriquecimento 
próprio 

X  X X X X  

11 

Sim, leio sobre 
pintura, artistas, 
visito museus, 
etc. 

X  X X   Terapia  

12 Sim, é bom! X X X X X X  

13 

Sim. Por um 
principal motivo 
quando me 
deparar com 
alguém que ñ 
entenda nada de 
arte, que eu 
saiba dar um 
bom argumento. 

X X X X X   

14     X    
15 não     X    

16 
Tenho interesse 
para aplicar no 
trabalho 

 X      

17  X X X X    

continua... 
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continuação... 
 

Nome 

Você tem 
interesse em 

adquirir 
conhecimentos 

teóricos 
relacionados à 
pintura? Por 

quê? 

Quais seus objetivos em relação ao curso de pintura? (Assinale quantas alternativas desejar.). 

  

Praticar uma 
atividade 
artística e 

cultural como 
atividade 

complementar 

Profissionalização Socialização Terapia 
Conhecimentos 

estéticos 

Participar 
de Salões 
de Artes 

Outros 
objetivos, 

especificar. 

18  X X     

Conheciment
os que 
encontro nas 
respostas 
nesse 
ambiente de 
prática 

19 
Sim. Acho 
muito 
importante 

X X    X  

20 

Sim. Dessa 
forma adquire-
se 
conhecimento 
cientifico 
relacionado à 
arte. 

 X   X X 

Complement
ar o gosto 
pela arte em 
geral 

21 
Quero aprender 
a desenhar 
também 

X  X X  X 

Sempre 
gostei de 
desenhar e 
pintar 

22         

23   X   X   
Prazer e 
satisfação 

24 

Sim. Para saber 
o porquê, o 
como e de onde 
veio, e como 
alguns artistas 
desenvolveram 
suas obras. 

X  X X    

25 
Sim para 
aprender 

X   X    

26 

Pois é uma 
importante 
contribuição 
para o 
conhecimento e 
despertar novas 
técnicas 

X       

27 

Sim. Acho 
interessante 
conhecer a 
historia de 
artistas 
plásticos, 
identificar 
estilos, aprender 
manuseio de 
materiais 
diversos, 
combinações de 
cores, etc. 

X  X X    

continua... 
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continuação... 
 

Nome 

Você tem 
interesse em 

adquirir 
conhecimentos 

teóricos 
relacionados à 
pintura? Por 

quê? 

Quais seus objetivos em relação ao curso de pintura? (Assinale quantas alternativas desejar.). 

  

Praticar uma 
atividade 
artística e 

cultural como 
atividade 

complementar 

Profissionalização Socialização Terapia 
Conhecimentos 

estéticos 

Participar 
de Salões 
de Artes 

Outros 
objetivos, 

especificar. 

28 
Para explicar 
sobre a obra que 
eu fiz 

X  X X X X  

29 
Tenho, é um 
complemento da 
prática. 

X  X X    

30 

Sim. Porque 
gosto de pintar e 
relaxa a mente e 
também poderá 
ser o meu ganha 
pão no futuro. 

X X X X X X  

31   X   X X   
32         
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Nome 

Há quanto 
tempo 

(meses/anos) 
você está 
envolvido 

com a prática 
da pintura? 

A sua 
família 

incentiva a 
prática da 
pintura? 
Em caso 

afirmativo, 
de que 

maneira? 

 

Mais algum membro 
da sua família 
pratica ou já 

praticou pintura? 

 

Atualmente 
você pratica 

alguma 
atividade 
artística 
além da 
pintura 
(teatro, 
música 
dança)? 

 

  Não Sim Não Sim/especificar 
(quem) 

Não 

Sim/ 
especifica
r (o que, e 

desde 
quando). 

01 
Seis anos e 
sete meses 

  x   
Irmãs, primas, 
tia paterna. 

x   

02 Sete anos   
Dando sugestões, 
comprando material, 
elogiando. 

  sobrinhas   

Não, 
mas já 
participe
i em 
coral. 

03 Seis meses X   X     
Violão e 
Canto 

04 Há ± 6 anos   
Por que me dá satisfação 
pessoal e por admirarem o 
meu trabalho 

  Duas irmãs x   

05 Dois anos   
Admirando os trabalhos e 
incentivando cada vez mais 
a participar dos cursos 

  Minha mãe x   

06 Cinco anos   
Avaliando, incentivando, 
elogiando, etc. 

  Irmã (Rosane) x   

07 Três anos   x X       
08 Três anos   elogiam x     flauta 

09 Quatro anos   
Acompanha meu trabalho, 
encomenda quadros. 

  
Meus irmãos 
mais velhos 

não   

10 Oito anos   x       

Dança 
do 
ventre e 
dança de 
salão 
desde 
2005 

11 
Desde 
março de 
2007 

  x x   x   

12 11 anos   elogiando   primas   
Entalhe 
em 
madeira 

13 Três anos   
Estimulando ás vezes que 
me bate desanimo 

x   x   

14     x x     

Curso de 
crochê, 
tricô, 
pintura 
em 
tecido. 

15 20 anos       filha x   

16 
(28 anos) 
entre tudo 

  x   prima  x   

17 
Há dois anos 
e meio 

  X X     Não 

18 

Sempre, 
ando 
envolvida 
com ela. No 
ateliê desde 
maio de 
2007. 

  X   
Meu filho está 
praticando 
(nove anos) 

  

Bolos 
Artístico
s / 
confeitar
ia 

19 Três anos       Tia avó x   
20 Dois anos x   x     teatro 

21 
 + ou - 3 
anos 

  Eles acham legal   Minha mãe x   

continua... 
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continuação... 
 

Nome 

Há quanto 
tempo 

(meses/anos) 
você está 
envolvido 

com a prática 
da pintura? 

A sua 
família 

incentiva a 
prática da 
pintura? 
Em caso 

afirmativo, 
de que 

maneira? 

 

Mais algum membro 
da sua família 
pratica ou já 

praticou pintura? 

 

Atualmente 
você pratica 

alguma 
atividade 
artística 
além da 
pintura 
(teatro, 
música 
dança)? 

 

  Não Sim Não Sim/especificar 
(quem) 

Não 

Sim/ 
especifica
r (o que, e 

desde 
quando). 

22 Desde 2000   x   
Minhas irmãs, 
tias e primas. 

  
Já tentei 
escultura 

23 Há dois anos   elogiando x   x   

24 
Há uns 20 
anos 

  
Apoiando-me em tudo que 
faço 

  Meus filhos x   

25 Sete anos   Elogiando o trabalho   Minha cunhada x   

26 Desde 2004   
Gostam do trabalho e 
querem q/ produza p/ 
vender 

x   x   

27 
Há um ano e 
quatro 
meses 

  

A minha família sempre 
gostou de arte, seja pintura 
em tela, porcelanas, 
musica, etc. elogiaram 
minhas telas e verificaram 
evolução. Também 
aconselharam a continuar o 
curso. 

X   

Não, 
gostaria de 
praticar 
técnica 
vocal, mas 
tenho 
muito 
pouco 
tempo 
disponível. 

  

28 Seis anos   
Admirando o meu trabalho 
quando eu levo a obra 
pronta para casa 

x   x   

29 Quatro anos   (vai que é bom) x   x   

30 Há 15 anos   Praticando mais   

Tia irmã de 
minha vó 
Lucia e 
Terezinha 

x   

31 Um ano   Meu filho   Minha irmã x   
32        

 
 
 
 
 



 140

Nome O que você faz como programa cultural  
   

01 Viagem  
02 Teatro, cinema, música e viagem.  
03 Leituras de livros, visitas freqüentes a biblioteca e a Salões de arte.  
04 Viagens  
05 Exposições, viagens e assisto shows.  
06 Cinema, show, teatro.  
07 Viagem  
08 Eventos relacionados à terceira idade  
09 Viagens, exposições, teatro.  
10 Viagens e visitas a museus  
11 Viagens, visitas a galerias e museus.  
12 Viagens  
13 Sem resposta  
14 Sem resposta  
15 Viagens  
16 TV e rádio.  
17 Cinema, muita leitura e televisão.  
18 Visitar museus, algumas galerias, viagens e leituras.  
19 Teatro, cinema, exposição e viagens.  
20 Exposições, teatro, concerto, galerias, cinema, leio artigos.  
21 Sem resposta  
22 Viagens, exposições  
23 Sem resposta  
24 Cinema, visita museus, teatro.  
25 Exposições  
26 Sem resposta  
27 Filmes, viagens, feiras, espaços folclóricos, dança típicas.  
28 Viagens  
29 Teatro, museus, viagens.  
30 TV  
31 Leituras e TV  
32 Sem resposta.  
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APÊNDICE E 

 

DUAS PERGUNTAS REAPLICADAS AOS QUATRO SUJEITOS DESTA PESQUISA 

 

 

DEPOIMENTO DE FELIPE: 

1 - Porque você se matriculou para fazer aula de pintura? 

R: Sou muito tímido, de poucas amizades e penso que na verdade, fui em busca de 

socialização. Eu aprendi desde pequeno a ficar quieto no meu canto, escondido das brigas e 

discussões da minha família por conta de um pai alcoólatra e de uma mãe submissa, além de 

três irmãos mais velhos já acostumados com a demência e provavelmente dementes também. 

Eu aprendi ainda a responder tudo bem, mesmo quando a resposta fosse tudo mal, talvez por 

isso eu sempre respondesse bom dia, mesmo de tarde. Como é complicado saber a hora de 

dizer a verdade e a hora de dizer a mentira, ainda mais quando é criança. Tudo o que eu fiz na 

vida foi mais por obrigação, nunca fiz algo com um objetivo claro. O mundo pra mim nunca 

fez muito sentido a começar pelo fato de estar numa família tão complicada e demente. Em 

2005 após uma fase confusa da minha vida eu procurei um psiquiatra o qual disse para eu 

procurar um psicoterapeuta. Na psicoterapia fui sendo tratado de alguns bloqueios e 

dificuldades como medo e distração. Quando você quebra uma perna você vai ao hospital e é 

engessado e logo fica curado, agora quando você tem medo, distração, você nem sempre sabe 

do que se trata e o que pode fazer. Eu ainda sou acompanhado por uma psicoterapeuta e acho 

que tenho muito para descobrir a respeito da minha vida. Nestas descobertas durante as 

terapias surge algo que eu sempre gostei de fazer, que era desenhar, desde pequeno eu ficava 

acordado até tarde desenhado, infelizmente quando eu era pequeno nunca fui incentivado a 

fazer um curso de desenho, talvez fosse por causa do medo que eu tinha de mostrar o que eu 

fazia, ou porque eu sempre escondia ou jogava fora os meus desenhos, assim como outras 

coisas. O gosto pelo desenho se confunde com o fato do desenho ser uma atividade solitária e 

de ser fácil para esconder ou para jogar no lixo. 

Pelo que me lembro tive poucas aulas que marcaram na adolescência deixando boas 

recordações.  Eu sempre ficava quieto e escondido e fazia o mesmo com os meus trabalhos. E 

os professores não tiveram sensibilidade de perceber os meus problemas e as minhas 

habilidades. Então em julho de 2006 eu iniciei um curso de desenho e em 2007 eu fui 

conhecer o curso de pintura, pois o curso de desenho não seria ofertado naquele semestre. Eu 

já tinha ouvido falar do curso de pintura por conta da professora de desenho e de um colega 
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deste curso que fazia também o curso de pintura. Assim em abril de 2007 eu conheci e iniciei 

o curso de pintura. 

 

2- Qual motivo o levou a procurar um curso de pintura? 

R: Como tinha dito na resposta anterior, tudo o que eu fiz na vida foi mais por 

obrigação, nunca fiz algo com um objetivo claro. E quando iniciei o curso de desenho e a 

seguir o de pintura, meu interesse era de conhecer e poder estar fazendo algo que eu gostasse, 

e de certa forma, hoje continua o mesmo. 

 

DEPOIMENTO DE CECÍLIA:   

Possui cinqüenta e três anos de idade, estudou em escola municipal, estadual e 

particular. É formada em medicina e atua como especialista em nutrologia. Freqüenta o ateliê 

de pintura desde o ano de 2003, mas seu envolvimento com atividades artísticas acontece, 

segundo ela, há dezessete anos. 

Alega ter sido incentivada pelo marido que também é médico, matriculando-se assim 

para fazer pintura por que acha importante cultivar uma prática artística como atividade 

complementar e por que gosta muito de pintura. Objetiva com a atividade pictórica, participar 

de Salões e também fazer sua terapia. 

1. Porque você se matriculou para fazer aula de pintura? 

R: Quando eu era ainda muito jovem, lá por volta dos 12 anos, começou a despertar 

em mim o gosto pela pintura. Podia ser qualquer tipo de pintura, mas, uma vez que fazia, 

gostava muito. O que eu podia fazer na época era somente com giz de cera e lápis de cor, 

pois, meus pais trabalhavam na roça e somos em muitos irmãos. Desenhava qualquer 

florzinha ou qualquer animal e pintava sonhando que um dia eu poderia ser muito mais. O 

tempo passou e veio a faculdade e não pude mais dar chance para minhas pinturas. Qualquer 

outra coisa que quisesse fazer ficou pra traz. Tínhamos muitas dificuldades financeiras e o 

curso de medicina tomou conta de todo meu tempo. Veio minha formatura e assim completei 

a etapa mais importante de minha vida. Em seguida casei-me e pude retomar um de meus 

sonhos que havia sido interrompido ainda muito cedo. Meu marido, que também é médico, 

sempre foi meu grande incentivador e meu porto seguro e até hoje é a pessoa que mais me 

apóia. Possuo profissão fixa fora de casa e renda própria.  

Alguns anos depois tomei a liberdade de começar a pintar telas em casa sozinha. Foi 

onde entrei em um curso de pintura em porcelana. Pintei mais ou menos durante uns três anos. 

Cheguei à conclusão de que a pintura de que mais gostava realmente era a pintura em tela. Senti 
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necessidade de desenvolver e de aprimorar técnicas de pintura, pois, no que pintava faltava algo e 

percebi que a tela seria o que sempre buscava. Decidi então entrar no curso de pintura do Casarão 

das Oficinas com a professora Rosana Dominguez. Foram lá que muitas coisas mudaram. Essas 

aulas me transformaram. Tornei-me mais segura, mais confiante e mais competente na pintura, 

pois, com o acompanhamento de alguém que entende do assunto, tudo muda. Hoje tomo decisões 

mais precisas e menos tímidas. Sou mais calma e menos ansiosa. 

Tenho crescido muito a cada dia que passa e em cada aula que participo. Ainda 

gostaria de desenvolver mais minha criatividade com aulas próprias, mas, no momento o 

tempo não me permite. Acredito que este dia chegará. Cresci muito também no sentido de 

mostrar meus trabalhos, pois, não tinha coragem. Hoje participo de exposições e até 

comercializo minhas telas. Sonho em ser artista plástica ou até mesmo, profissionalizar-me 

um dia, quem sabe.  

 

 

DEPOIMENTO DE AMÉLIA:   

Possui setenta e três anos de idade, é viúva, estudou em escola estadual e particular, é 

formada em história e foi assistente social. Hoje é aposentada e pratica a atividade pictórica 

no ateliê do Casarão das Oficinas há oito anos. Ao responder o questionário, alegou que se 

matriculou para fazer aulas de pintura por acaso, por que acha importante cultivar uma prática 

artística como atividade complementar e também pelo simples fato de ocupar seu tempo. Diz 

também ter sido estimulada pelas filhas. Quanto aos objetivos relacionados ao curso de 

pintura ela nos respondeu que possui interesse em conhecimentos estéticos, pretende 

participar de Salões de Artes, faz o curso como terapia e como meio de socializar-se.  

1. Por que se matriculou para fazer aula de pintura? 

R: Eu sempre gostei de pintura. Quando tinha doze anos e era interna num colégio de 

freiras, aprendi a pintar. Durante um ano pintei alguns quadros que presenteie para minha mãe 

e irmãos. Como a professora morreu prematura (30 anos), eu nunca mais peguei num pincel. 

Principalmente por que tinha grande admiração pela professora e fiquei muito chocada com 

sua morte. Meu primeiro quadro foi um vaso com girassóis, que até hoje guardo com muito 

carinho. 

Um dia fui passear com uma das três filhas na minha casa materna. O meu quadro de 

girassóis estava na cozinha bem perto do fogão. Eu falei para ela: “Amanhã o meu quadro vai 

estar na estrebaria, pois, da sala onde estava, foi para a copa e de lá para a cozinha”. Foi nessa 

ocasião que esta minha filha ficou sabendo que um dia eu tinha pintado e surpresa, 
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questionou-me sobre “meu lado artista”.  Admirada em saber que pintei muito mais que 

aquele quadro, perguntou-me dos outros, mas, infelizmente, nem eu sei. Minha filha me 

elogiou muito. Desde aquele dia, as três filhas que moravam na Alemanha começaram a me 

incentivar para retomar a pintura. Começaram a mandar o material de lá, principalmente tintas 

e pincéis. 

Em 1999, com 65 anos de idade, eu estava no ônibus do bairro da velha e me sentei 

ao lado de um menino de onze anos que levava uma tela para casa. Comecei a conversar sobre 

pintura e lhe perguntei onde estava aprendendo. Ele me disse que era na Fundação Cultural. 

No dia seguinte, logo pela manhã, fui procurar o tal do curso de pintura, onde me matriculei. 

Foi ali que encontrei a professora que me atura até hoje. Quando vi os quadros dos colegas 

que ali já estavam, fiquei emocionada e feliz por poder fazer algo que no meu passado me 

encantava.   

Já pintei mais de cem quadros e pretendo continuar pintando com esta professora por 

muito mais tempo, pois, a pintura para mim é como uma cachaça. Quando se começa não se 

quer mais parar. 

2. Qual motivo o levou a procurar um curso de pintura? 

R: Um dos principais objetivos é o conhecimento cultural que para mim não tem fim. 

O curso também nos proporciona visitações monitoradas pela nossa professora às exposições 

pela cidade, visitas ao museu também da própria cidade e a nossa participação nas exposições 

organizadas pela professora. Com tudo isso, nos inteiramos e nos engajamos mais e mais na 

arte, entendendo e aprimorando nossos conhecimentos. 

Aprendemos sempre novas técnicas e estamos sempre por dentro dos assuntos 

relacionados à história da arte sem o sofrimento das cobranças de notas como ocorre nas 

escolas tradicionais e convencionais. 

É muito bom aprender sem dor ou nervosismo. Com certeza, assimilamos melhor. A 

pintura para mim, que já tenho 74 anos, serve também como lazer, terapia e um passa - tempo 

muito gratificante, principalmente pelo conhecimento adquirido e as boas amizades entre 

professora e alunos que se fazem durante estes processos de educação no ateliê de pintura.  

 

DEPOIMENTO DE TEREZA:   

Possui cinqüenta e oito anos de idade, estudou em escola estadual, é casada com 

motorista de ônibus e desde jovem esteve envolvida com artesanato. É costureira, do lar e no 

ano de 2007 concluiu o ensino médio no CEJA, Centro de Educação de Jovens e Adultos. 

Envolveu-se com as artes somente quando conheceu o ateliê de pintura. Atualmente freqüenta 
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o curso apenas para fazer uma atividade artística e pratica a pintura no ateliê desde o ano de 

2004. Seu objetivo com a prática pictórica é a profissionalização, pois, como trabalhou muito 

tempo de sua vida com artesanato, acredita que na arte, terá mais chance de vencer na vida.  

Comenta que não possui dificuldades para socializar-se, mas concorda que o fato de poder 

encontrar as amigas da pintura uma vez por semana lhe deixa muito feliz. Sendo assim, 

concorda em breve comentário em sala de aula que a socialização também é uma busca 

embutida. 

1. Por que se matriculou para fazer aula de pintura? 

R: Eu me lembro que, quando era pequena minha mãe fazia bonecas de pano para eu 

brincar. Éramos extremamente pobres. Passávamos muito frio e fome. Na falta de cobertas, 

meu pai, a pedido de minha mãe, fazia fogo no fogão à lenha para que eu e meus cinco irmãos 

pudéssemos nos aquecer, mas, quando era pra voltar para a cama, o frio voltava e rezávamos 

para logo amanhecer, pois, mal conseguíamos dormir por conta do rigoroso frio. Lembro-me 

da dor do frio como se fosse hoje. Inclusive, detesto o inverno. Quanto à fome não gosto nem 

de pensar. Lembro-me do dia em que roubei um milho da roça do vizinho, escondi-me e o 

comi cru e apressadamente. Depois, escondi a soca em um buraco que fiz na terra e cobri com 

palhas secas que tinha na redondeza. Até hoje nunca contei isso a ninguém, pois, com certeza, 

levaria a maior das surras se meus pais soubessem que roubei algo. Éramos pobres, mas, 

muito honestos. Hoje, adulta, ainda não ousaria contar o fato para minha mãe. Se existe uma 

coisa que sei muito bem é a dor da fome. 

Quando era adolescente recortava fotos de revistas para colocar nas paredes do meu 

quarto. O meu quarto era forrado de fotos recortadas de artistas da jovem guarda. Saí de 

Canelinhas e vim para Blumenau trabalhar de empregada doméstica. Troquei muito de casas 

por que não aceitava certas coisas que presenciava. Por incrível que pareça, em três casas que 

trabalhei, a patroa traía o patrão e isso me incomodava muito. Procurava pedir a conta para 

não me meter em coisas que não me diziam respeito. Ficava furiosa e tinha vontade de 

entregá-las e como não tinha coragem, pedia a conta e procurava outra casa para trabalhar. 

Quando não era a traição, eram as surras que os maridos davam em suas mulheres. Não 

suportava mais presenciar tantas injustiças. Até que fui trabalhar em uma pensão. Lá conheci 

o meu marido. Era um jovem que trabalhava como torneiro mecânico na empresa 

TRIÂNGULO e pagava pousada na pensão. Namoramos e casamos. Tivemos o primeiro filho 

que em seguida veio a óbito e em seguida tive o segundo filho. Éramos muito pobres e 

morávamos com minha irmã. Comecei a fazer cursos de crochê, corte-costura, tricô, artes 

aplicadas (artesanato) e pintura em tecido. Tudo aos poucos, pois, minha irmã custeava meus 
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cursos e ela também era pobre, só que dava para me ajudar. Veio o terceiro filho e as coisas 

complicaram. Comecei a trabalhar como instrutora de oficinas de artesanato nos “centros 

sociais urbanos” de vários bairros de Blumenau. Até aí, as coisas estavam mais ou menos. Foi 

quando veio o quarto filho que novamente as coisas desandaram, pois, este quarto filho e o 

penúltimo eram crianças muito doentes, impossibilitando-me de continuar trabalhando fora. 

As coisas ficaram pretas e para ajudar no orçamento, abri sociedade com minha irmã 

trabalhando em casa com costuras. Compramos mais uma máquina para aumentar a produção. 

Como levamos muitos calotes, desanimamos e paramos de costurar pra fora. Dependo de meu 

esposo e vivo fazendo “bicos” para colaborar com o orçamento familiar. Apesar de ser “do 

lar”, não considero esta atividade como profissão. Meu marido segurou a peteca sozinho esses 

anos todos, mesmo por que, tenho uma doença que com o passar dos anos definham meus 

ossos somente de um lado do corpo. Como tenho consciência de que sou deficiente física, 

associei-me a ABLUDEF (Associação Blumenauense de Deficientes Físicos), para participar 

de alguma coisa que me tirasse de casa, mesmo porque, não precisava pagar para ser sócio 

desta associação. Lá participávamos de várias atividades e eventos gratuitamente e nos 

divertíamos muito.  

Até que surgiu em meados do ano de 2002 a oportunidade de participar de um 

projeto que era fruto da parceria F.C.B. (Fundação Cultural de Blumenau) e ABLUDEF. Que 

beleza, curso de pintura em tela na F.C.B. todas as sextas-feiras com mais treze colegas da 

ABLUDEF, gratuitamente. Infelizmente a parceria chegou ao fim depois de três anos por 

conta dos planos políticos da F.C.B. e por algumas dificuldades de manter o transporte dos 

deficientes no início e no fim das aulas. Esta era uma das maiores dificuldades tanto da 

ABLUDEF quanto da F.C.B. Tristemente nossa turma teve que parar de pintar. Nós e a amada 

professora Rosana choramos muito, pois, nosso relacionamento ultrapassava a paleta cheia de 

tintas e a tela pintada. Enfim, a única pessoa de um grupo de catorze participantes do curso de 

pintura que permanece até hoje, sou eu. Graças à Deus hoje, meu marido pode me 

proporcionar este tipo de atividade, pois, os filhos crescidos e trabalhando, as dificuldades 

amenizaram. De qualquer forma, tenho períodos em que me afasto do curso por que não 

conseguimos pagar, por sorte, a professora me deu uma bolsa e posso continuar pintando. 

Gasto somente com alguns materiais e meu marido faz as minhas telas. Ficam meio tortas, 

assim como eu, mas, não deixo de pintar por isso.  

Hoje não sei viver sem a pintura. Não conheci coisa na vida que me proporcionasse 

maior prazer.  Consigo até comercializar algumas delas e isso me deixa muito feliz. Meus 

filhos e meu marido são meus fãs. A pintura transformou minha vida e com ela percebo outros 
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valores em mim. Meus parentes me respeitam como “artista”. A professora Rosana nos ensina 

muitas coisas sobre artes além da prática. Hoje percebo que já consigo falar um pouco sobre 

arte. 

2. Qual motivo o levou a procurar um curso de pintura? 

R: Meus objetivos com a pintura são: Saber mais e mais. Inclusive sonho e pretendo 

fazer a faculdade de artes aqui em Blumenau. Já notei que outros colegas se sentiram 

estimulados com o curso de pintura da F.C.B. e foram cursas artes na FURB. Por que também 

não poderia? Sonho em completar o terceiro grau. Sou muito empenhada nas coisas, 

inclusive, meu primeiro e segundo grau cursei com muita dificuldade no CEJA (Centro 

Educacional para Jovens e Adultos) e me sinto muito orgulhosa por isso. Estou estimulada 

também por que faço parte do grupo de estudos do ateliê de pintura da F.C.B. que a 

professora também me deu bolsa e foi ali que percebi o quanto é bom aprender arte. Tenho 

uma outra visão de mundo, pois, a arte é capaz de fazer isso com a gente. Sentimos-nos 

inteligentes. Por meio da arte percebo que tudo acontece e tudo se encaixa. É maravilhoso 

viver arte.  
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ANEXO 
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ANEXO A 

 

REGULAMENTO ATELIER DE PINTURA/2007 

 
 

1°. MATRICULA: R$ 35,00 (trinta e cinco) reais. 

 

2°. Custo anual do curso: R$ 880,00 (oitocentos e oitenta) reais, que será divido em 11(onze) 

parcelas de R$ 80,00 (oitenta) reais mensais. 

� As mensalidades deverão ser pagas até o dia 10 de cada mês, sendo que após o referido 

dia, conforme estabelecido pelo CASARÃO DAS OFICINAS, serão acrescidos juros. 

� O acerto da mensalidade corresponderá ao mês corrente das aulas. 

� Todo aluno matriculado que estiver freqüentado o curso de pintura regularmente até o 

mês de outubro de 2007, conseqüentemente estará comprometido com o mesmo até o 

final do calendário estabelecido neste regulamento. 

 

3°. Período letivo: 05 /02/2007 à 13/07/2007 

Férias: 16/07/2007 à 27/07/2007 

Retorno: 30/07/2007 à 14/12/2007 

 

4°. Horário que deverá ser respeitado: 

Matutino :  8:30 às 11:30 horas 

Vespertino:  14:00 às 17:00 horas 

Noturno:  18:30 às 21:30 horas 

 

5°. O aluno, que por ventura, afastar-se do curso por 01 (um)  ou mais meses, continuará 

comprometido com o mesmo, tendo em vista que sua vaga continuará garantida. 

� Se o aluno optar por desistir da vaga, deverá comunicar ao CASARÃO DAS 

OFICINAS com antecedência de 15 (quinze) dias. 

� Caso o aluno queira retornar ao curso após o afastamento sem ter garantido a vaga, SE 

HOUVER VAGA , será cobrada nova matrícula. 

 

6°. O aluno que contar com mais de 03 (três) faltas consecutivas sem avisar a professora, será 

considerado desistente. 
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7°. Devido a extensa agenda deste ano (compromissos extra casarão), não será possível em 

nenhuma hipótese a recuperação de aulas. 

 

8°. Quando houver PONTO FACULTATIVO decretado pela Prefeitura de Blumenau, não 

haverá aula. 

 

9°. Seu trabalho deverá ser desempenhado com carinho e para que haja bom resultado e você 

saia satisfeito com o investimento e o aprendizado, será respeitado seu ritmo e processo. 

Evite executar um trabalho muito complexo, procurando escolher modelos que você 

mesmo consiga fazer. Consulte a professora antes de iniciar qualquer ensaio, a qual irá 

avaliar o grau de dificuldades que você terá para executa-lo. Procure trabalhar sem pressa 

e com muita paciência, sem estabelecer tempo para terminar o ensaio.  

 

10°. O professor é o detentor de toda a informação que você necessita, portanto, o mesmo 

deverá ser respeitado na qualidade de orientador das aulas. O aluno é o verdadeiro 

executor da atividade pictórica.  

   

11°. Ao adquirir seu material de pintura, procure evitar acúmulo em sua ficha com período 

de mais de 30 dias. 

 

12°. O aluno deverá usar uma tela de cada vez, e procurar evitar o acúmulo de telas no 

recinto. 

 

13°. Cada aluno deverá cuidar de seu material, bem como, transporta-lo consigo ao término 

de cada aula. No atelier, não será permitido deixar: maletas, palhetas, vidros, entre 

outros.... 

 

14°. Todos deverão ter seus panos velhos para limpeza de pincéis. Caso falte, o atelier terá o 

devido material à venda..  

          

15°. Para que haja fluidez, tranqüilidade e sucesso nas aulas, a ausência de crianças no 

recinto será essencial, pois afeta o desempenho do grande grupo. 
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---------------------------------------------                                                 ---------------------------------------- 

Professor                                                                            Aluno 

 

 

Fones particulares: 3326-3359/9987-3345 
Fone Casarão das Oficinas: 3326-6311 
E-mail: rosannah.dominguez@gmail.com 

 

 


