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RESUMO

Neste trabalho analisamos os processos de ensino e aprendizagem dos
conteúdos de arte na escola, a partir de uma perspectiva analítica da formação
acadêmica e profissional de docentes da educação básica, seus percursos de
vida, trajetórias profissionais e vivências artísticas, tendo por eixo orientador os
fundamentos da arte-educação. Partindo do princípio de que a arte e a
educação são frutos da cultura e da civilização, buscamos enfatizar as relações
complexas, os diálogos e os contrapontos que emergem de sua justaposição
no contexto escolar, direcionando nossa atenção para as práticas, concepções
e entendimentos docentes, a partir de depoimentos dos arte-educadores. Os
aportes teóricos para a fundamentação deste trabalho basearam-se na revisão
bibliográfica pertinente aos campos da arte, estética, cultura e educação, com
ênfase na formação docente e nos processos de ensino e aprendizagem da
arte na escola. Para a realização da pesquisa, contamos com a participação de
vinte e cinco professores, atuantes em conteúdos de artes no Ensino
Fundamental II (6º ao 9º ano) e Médio das redes pública e privada de
Barbacena e região. O procedimento metodológico utilizado foi a entrevista
semiestruturada e a análise dos dados, realizada segundo as categorias de
análise de conteúdos de Bardin. Os resultados obtidos permitiram uma
compreensão mais aprofundada sobre a real situação do ensino e da
aprendizagem de arte na educação básica em nossa região, e ainda
reafirmaram aspectos recorrentes na história da educação brasileira, tais como
a descontinuidade dos processos educativos, o desconhecimento de
metodologias específicas, a formação deficitária e a atuação polivalente de
professores, com a consequente desvalorização da arte, perpetuando um
processo de hierarquização do conhecimento marcante na educação brasileira,
que ainda privilegia determinadas disciplinas, em detrimento de outras, nos
currículos educacionais.

Palavras-chave: Arte-educação, Formação docente, Prática educativa.

ABSTRACT

In this work we've analyzed the processes of teaching and learning in the
content of art in schools, from an analytical perspective of academic and
professional training of teachers of basic education, their life courses,
professional careers and artistic experiences, under the guiding principle of the
fundamentals of art education. Assuming that art and education are the results
of culture and civilization, we seek to emphasize the complex relationships,
dialogues and counterpoints that emerge from their juxtaposition in the school
context, directing our attention to teacher's practices, conceptions and
understandings, from testimonies of art educators. The theoretical foundations
for the reasoning of this work were based on the relevant writings on the fields
of art, aesthetics, culture and education, with an emphasis on teacher training
and the processes of teaching and learning of art in schools. To conduct the
study, we rely on the participation of twenty-five professors, which work on
content of arts in basic school II (6th to 9th year) and high school from public and
private of Barbacena and region. The approach used was the semi structured
interviews and data analysis, performed according to the categories of content
analysis of Bardin. The results led to a deeper understanding about the real
situation of the teaching and learning of art in basic education in our region, and
also reaffirmed recurrent themes in the history of Brazilian education, such as
the discontinuity of educational processes, the unknowing of specific
methodologies , the deficit on the training teachers, and teachers which assume
several kinds of disciplines, with the consequent devaluation of art, perpetuating
a process of striking hierarchy of knowledge in Brazilian education, which still
favors certain disciplines over others, in educational curricula.

Keywords: Art-education, Teacher training, Educational practice.
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INTRODUÇÃO

Se a arte consegue levar o homem da visão
parcial do egoísmo para a visão total do
universalismo, exercerá sobre ele um impacto
catártico.
Huberto Rohden

O presente trabalho de pesquisa é fruto de muitas inquietações surgidas
através de anos de prática artística, do magistério em conteúdos de arte1 e de
tentativas de perceber com maior clareza os espaços ocupados e os campos
institucionalizados pelas práticas artísticas e educativas no contexto escolar no
âmbito da educação básica a partir da formação do arte-educador2.
Não foi a nossa intenção, aqui, investigar os processos específicos de
formação acadêmica do artista ou do professor de arte. Tampouco, tivemos a
pretensão de estabelecer uma metodologia de ensino de arte ou de testar a
eficácia deste ou daquele método de ensino e aprendizagem, mas procurar
compreender como as trajetórias formativas e estéticas, as experiências e
vivências em arte e em educação destes profissionais do ensino poderiam
contribuir para a emersão de diálogos, contrapontos, interfaces, convergências
e divergências entre esses dois campos tão importantes e fundamentais da
experiência humana, quais sejam a arte e a educação dentro do contexto
escolar no âmbito da educação básica.
Desde o seu mais recente retorno aos currículos escolares, através da
Lei 5.692/71, o ensino e a aprendizagem de arte na escola têm sido objeto de
estudos e discussões por parte de inúmeros educadores, artistas e teóricos da
arte e da educação.
De acordo com Santana,

1

Para as discussões empreendidas neste trabalho de pesquisa, consideraremos o termo “arte”
no singular e em minúsculas, como sendo o termo que delimita o campo do conhecimento em
questão, conforme grafia do parágrafo 2º do artigo 26, capítulo V da LDB 9.394/96. Outras
formas de grafia como “artes, Artes ou Arte” que aparecerão no texto através das citações e
referências utilizadas, porém com o mesmo significado.
2
Neste trabalho de pesquisa, para fins de padronização de nomenclatura, decidimos adotar o
termo arte-educador para designar o professor que atualmente atua na educação básica em
conteúdos de arte em escolas da rede pública e particular.
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num momento em que a pesquisa sobre o ensino da arte se
instaura como realidade no panorama da educação brasileira;
num momento em que as entidades promovem a difusão
desses estudos; num momento em que as facilidades
midiáticas permitem o estabelecimento de relações entre essas
descobertas com as de outros povos e culturas, num momento,
enfim, em que o campo social formula novas perguntas,
suscitando atualização contínua da pesquisa especializada,
urge encontrar soluções para os problemas situados no âmbito
do ensino das artes (2010, p. 216).

Acreditamos que esse conhecimento e essa compreensão poderão
constituir-se em uma orientação pedagógica segura, que proporcionará aos
alunos o desenvolvimento de maneiras interessantes, criativas e imaginativas
de pensar, devolvendo, de certa forma, a arte à arte-educação.
Antes da Pedagogia, a Psicologia já havia percebido a importância da
arte nos processos do desenvolvimento humano. Partindo do princípio de que a
expressividade e a criatividade não só interagem com os demais processos
mentais, mas que esta interação é fundamental para a aprendizagem
significativa e a construção do conhecimento, estas ciências procuram
demonstrar que, na arte, o homem realiza de maneira mais perfeita a
integração de suas funções, pois nela intervêm e agem harmoniosamente a
inteligência, a vontade, a imaginação e a emoção na complexidade de ações
humanas ao mesmo tempo múltiplas e únicas.
Segundo Ostrower (1977), a prática artística estimula o hemisfério direito
do cérebro desenvolvendo a capacidade inventiva, imaginativa, espacial e não
verbal, uma vez que ali se articulam as imagens sensoriais da realidade.
Estimula, também, o hemisfério esquerdo como forma de raciocínio lógico
envolvendo as funções psíquicas superiores, aprimorando e estimulando as
emoções, a intuição, a associação e a evocação já que, nele, se articulam os
processos de conceituação e abstração do pensamento, bem como da
linguagem simbólica. Para Jolivet (1961), a arte consiste em uma clara
intenção criadora que tem como íctus ou impulso inicial a inteligência humana,
uma vez que somente ela é capaz de conceber a ideia e realizá-la na matéria
com os meios e instrumentos apropriados. Destaca ainda que a arte
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[...] é uma virtude (ou habitus), isto é, uma qualidade
permanente, que aperfeiçoa a faculdade visando à ação fácil,
rápida e deleitável. E como a arte tem por fim a obra a realizar,
diremos que ela é uma virtude prática que tende a tornar fácil e
satisfatório o trabalho do artista. Daí se segue que o verdadeiro
artista possui uma espécie de infalibilidade nas coisas de sua
arte e também uma espontaneidade criadora que parece fazer
de sua atividade artística como que a manifestação de uma
segunda natureza (p. 362, grifos do autor).

Consideramos que, assim como a educação, também a arte se constitui
de diferentes maneiras de organizar as experiências humanas, e a sua
inserção no cotidiano escolar só vem enriquecê-lo, caracterizando, assim, um
dos fundamentos da arte-educação. A arte é uma das poucas disciplinas do
currículo escolar em que se tem a oportunidade de usar a emoção e a
imaginação e, de acordo com Barbosa (1996), a educação é um meio de
conservação da cultura que se baseia no pensamento convergente, enquanto a
arte, por ser um instrumento de renovação cultural, privilegia o pensamento
divergente. A educação privilegia o pensamento conformista, estratificador,
enquanto a arte é “anticonformista e de caráter demolidor” (p. 11). Talvez por
esta razão, haja ainda, na educação brasileira, um grande distanciamento
hierárquico entre quem faz arte – o artista – e quem ensina arte – o professor
(COUTINHO, 2010).
Partilhamos com Arroyo (2009) a afirmação de que os alunos de hoje já
não são os mesmos de alguns anos atrás. Os padrões sociais, morais e
culturais mudaram e uma nova relação com eles pressupõe uma nova relação
com nós mesmos diante da reconstrução de nossas próprias trajetórias. De
acordo os Parâmetros Curriculares Nacionais/Arte (1998), ainda hoje, o ensino
de arte baseia-se, principalmente, em exercícios de repetição ou na imitação
de modelos prontos. Ainda que essas práticas possam favorecer habilidades
para outros tipos de atividades, “deixam um legado empobrecido para o efetivo
crescimento do aluno (p. 94). Cremos ser necessário, portanto, que o arteeducador conheça os diversos processos criativos e compreenda que os seus
resultados serão, inevitavelmente, diferenciados, uma vez que a arte requer
estratégias e iniciativas individuais para a sua concretização.
Sabemos que, algumas vezes, as experiências estéticas já são
vivenciadas pelo aluno mesmo antes da sua frequência à escola. Assim, a
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inclusão de elementos da arte popular, do artesanato e mesmo da televisão ou
cinema vêm contribuir para uma educação mais eficiente em artes, pois podem
proporcionar o mesmo prazer e o mesmo interesse oferecido pelas chamadas
manifestações artísticas mais nobres, ampliando assim o âmbito e a qualidade
das experiências sensíveis oferecidas pela escola.
Consideramos que, atualmente, muitos países – e não somente os
chamados de primeiro mundo, como a Venezuela, por exemplo – já
compreenderam que uma educação através da arte pode transcender as
categorias por demais restritas de uma formação vocacional ou especializada,
ainda que resultados positivos nesse tipo de formação específica sejam
altamente desejáveis. De acordo com Pillar (2011), uma das funções da arte na
escola é dar forma e colorido àquilo que se encontrava, até então, nos
domínios da percepção e da imaginação, relacionando-o aos aspectos
artísticos e estéticos do conhecimento.
Partindo do exposto, pretendemos justificar o presente trabalho de
pesquisa tomando como ponto de partida a nossa própria trajetória profissional
e vivência artística, nas quais as tentativas, experiências, erros e acertos
urdiram uma trama da qual hoje já não nos é possível mais desvencilhar.
O interesse pela arte nos acompanha desde a infância, desenvolvendose paralelamente às trajetórias e experiências escolares, às primeiras lições de
desenho e música até a profissionalização e posterior ingresso no magistério
na educação básica, em cursos de música e no ensino superior. O registro de
músico profissional (pianista erudito e popular) na Ordem dos Músicos do
Brasil, as graduações em Piano e Pedagogia e a Pós-Graduação em
Psicomotricidade e Educação subsidiaram a nossa trajetória educacional,
artística e profissional e nos propiciaram uma perspectiva mais ampla, na qual
uma reflexão mais aprofundada sobre formação e prática docente dos arteeducadores se fez necessária.
Em um relativamente longo percurso de prática docente em diferentes
níveis e modalidades de ensino, seja na educação básica, seja em cursos de
arte ou no ensino superior em cursos de formação de professores, tivemos a
oportunidade de observar o quanto as chamadas práticas criativas encontramse dissociadas do cotidiano escolar e do cotidiano de nossos alunos. Tal
situação é ratificada por Fuzari e Ferraz ao afirmarem que
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O compromisso com um projeto educativo que vise
reformulações
qualitativas
na
escola
precisa
do
desenvolvimento, em profundidade, de saberes necessários
para um competente trabalho pedagógico. No caso do
professor de Arte, a sua prática-teoria artística e estética deve
estar conectada a uma concepção de arte, assim como a
consistentes propostas pedagógicas. Em síntese, ele precisa
saber arte e saber ser professor de arte (2001, p. 53, grifo das
autoras).

Este mesmo ponto de vista é reafirmado por Freire (1996), que
considera a prática docente uma implicação do pensamento correto e da
reflexão crítica entre “o fazer e o pensar sobre o fazer” (p. 38), na busca da
superação do pensamento ingênuo pelo pensamento crítico, o que se dá,
principalmente através do desenvolvimento da curiosidade humana. E
completa:
É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se
pode melhorar a próxima prática. O próprio discurso teórico,
necessário à reflexão crítica, tem de ser de tal modo concreto
que quase se confunda com a prática. O seu “distanciamento”
epistemológico da prática enquanto objeto de sua análise, deve
dela “aproximá-lo” ao máximo (p. 39).

Para Pimentel (2010), um dos maiores desafios do arte-educador é
saber como selecionar o que será trabalhado para que o seu trabalho possa
acarretar processos e percursos mais significativos tanto para ele quanto para
seus alunos. Desta forma, entendemos que um programa de arte na educação,
não visa formar artistas. Antes, visa privilegiar o desenvolvimento da percepção
sensorial, do senso estético e da imaginação como formas de detectar, analisar
e transformar a realidade circundante, possibilitando processos criativos na
busca de novas respostas e comportamentos. Daí o papel fundamental do arteeducador.
Esta pesquisa tem por objetivo geral perceber – através dos conteúdos
expressos nas falas dos arte-educadores atuantes no Ensino Fundamental II
(6º ao 9º ano) e Médio em conteúdos de arte nas cidades de Barbacena,
Barroso, Antônio Carlos, Alfredo Vasconcelos, Ressaquinha e Carandaí, em
Minas Gerais – os diálogos e contrapontos entre arte e educação e suas
ressonâncias no trabalho docente, a partir da perspectiva de sua formação
(acadêmica, estética, artística) e de suas trajetórias profissionais.

18

Além disso, ao buscar conhecer suas trajetórias formativas e percursos
profissionais e estéticos, procuraremos delimitar, sempre que possível, os
espaços ocupados por estes profissionais da educação dentro do contexto
escolar na construção da sua profissionalidade, levantando os aspectos mais
relevantes que fundamentam epistemo-metodologicamente a sua práxis
educativa em artes, suas vivências e experiências artísticas dentro ou fora do
ambiente escolar, as suas concepções de arte e educação e suas expectativas
quanto ao seu próprio desempenho e o de seus alunos.
Aprendemos o mestre que somos na escola, mas onde? Nos
livros, nos manuais? Através de lições, discursos e conselhos?
Aprendemos convivendo, experimentando, sentindo e
padecendo a com-vivência desse ofício (ARROYO, 2000, p.
124).

Procuramos assim, entrever a formação do arte-educador através de
uma perspectiva multidirecional que vai além da sua formação específica, na
tentativa de compreendê-la como um percurso, um caminho que vai sendo
trilhado, construído, reelaborado e constantemente revisitado.
Buscaremos, portanto, refletir sobre como a formação dos arteeducadores atuantes no Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Médio das
redes pública e particular da cidade de Barbacena e região podem se
relacionar ao seu trabalho docente e de que forma podem se constituir esses
seus campos de atuação enquanto artista e/ou professor com seus embates e
mediações no contexto específico da educação escolar, tomando por
referências as suas falas, vivências, experiências, utopias, desilusões, sonhos
e esperanças, suas trajetórias humanas e profissionais e

suas relações

expectativas para com seus alunos.
O trabalho estrutura-se em três capítulos. No primeiro capítulo, intitulado
“O papel da arte na formação dos sujeitos”, apresentaremos, inicialmente, uma
breve conceituação dos campos da arte e da educação. Em seguida,
teceremos algumas considerações teóricas sobre o papel da arte na formação
dos sujeitos e sua importância no desenvolvimento sociocultural dos grupos
humanos. Trataremos, ainda, da importância da arte na formação da identidade
cultural e da subjetividade, da presença da arte no contexto educacional
através de seus aspectos fundamentais como imaginação, criatividade,

19

sensibilidade, inspiração, intuição e senso estético. Por fim, estes aspectos
serão relacionados ao trabalho docente em artes, especialmente no que diz
respeito à formação acadêmica, profissional e estética do arte-educador.
No segundo capítulo, “O ensino da arte na educação brasileira”, após
estabelecermos algumas considerações sobre arte e cultura, e suas relações
com a educação em diferentes contextos históricos e sociais da realidade
brasileira, buscaremos traçar – ainda que de modo bastante generalizado – um
panorama da história do ensino de arte na educação brasileira, desde as suas
primeiras manifestações até as tendências atuais.
Os

procedimentos,

técnicas

e

instrumentos

adotados

para

o

desenvolvimento da pesquisa qualitativa, seus desdobramentos, coleta dos
dados e sua organização por categorias para análise serão apresentados no
terceiro capítulo, “O caminho metodológico: captando diálogos e contrapontos
e percebendo as ressonâncias”.
As conclusões e inferências serão relatadas nas considerações finais
que encerrarão este trabalho de pesquisa.
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Figura nº 2: Renoir: Meninas ao piano
Museu d’Orsay, Paris

A arte é mais do que um divertido acessório
ou um tintinar de guizos que se pode dispensar
ante a seriedade da existência.
Friedrich Nietzsche
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CAPÍTULO 1

O PAPEL DA ARTE NA FORMAÇÃO DOS SUJEITOS
Pode-se considerar a obra de arte como um
milagre; mas um milagre que não nasce ao
acaso. E preenche, em seu silencioso ato de
estar, a perene redescoberta de quem a
contempla.
Gina Pischel

Neste primeiro capítulo, procuraremos tecer algumas considerações de
ordem teórica acerca da arte e sua importância no desenvolvimento cultural
dos grupos humanos, na tentativa de estabelecer interrelações entre a arte e a
formação dos sujeitos, a formação da identidade cultural, a subjetividade e a
presença da arte no contexto educacional.
Buscaremos também delinear os aspectos essenciais da criação
artística, quais sejam imaginação, criatividade, sensibilidade, inspiração,
intuição e senso estético, relacionando-os à prática docente em artes,
especialmente no que diz respeito à formação acadêmica, profissional e
estética do arte-educador.
Para uma melhor compreensão dos campos em que esta pesquisa se
desenvolve, julgamos ser necessária uma contextualização inicial desses
espaços de arte e educação, salientando que não os consideramos neutros
nem conflitantes, mas abertos a diversas possibilidades de experiências,
vivências e discussões.

1.1 Arte

A palavra arte (do latim ars, artis) significa habilidade ou técnica
adquirida a partir do estudo ou da prática, saber fazer. Deriva ainda do verbo
agere, que significa impelir, marchar, avançar, ou seja, agir. O artista, portanto,
é um agente e toda forma de arte caracteriza-se por uma ação ou atividade que
se desenvolve através de um processo teórico-prático concreto e individual no
qual a teoria é a meta pretendida e a prática consiste nos métodos ou
caminhos que o artista utiliza para expressar e atingir concretamente essa
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mesma meta (ROHDEN, 2007). Desta maneira, o artista deve ser um homem
de observação, de ação e de prática uma vez que sem estas, a obra de arte é
inexistente no plano material.
Ortega y Gasset (2005) afirma que a arte é o conjunto de meios que nos
proporciona contato com coisas humanas interessantes, cujos objetos não são
diferentes daqueles da vida cotidiana. Para o psicólogo e educador Duarte
Júnior (1985), a arte é uma linguagem simbólica que tem como função criar e
aperfeiçoar formas de transmitir à sensibilidade humana conhecimentos que
não podem ser transmitidos por outros meios e, de acordo com os PCNs/Arte
(1998), ela permite uma aproximação mesmo entre indivíduos de culturas
diferentes, na medida em que favorece a percepção de semelhanças e
diferenças nos produtos artísticos num plano diferenciado que vai além da
informação discursiva. Para Fisher (apud PEREIRA, 2006), “a arte é necessária
para que o homem se torne capaz de conhecer e mudar o mundo. Mas a arte
também é necessária em virtude da magia que lhe é inerente” (p. 126). Através
dela

podemos

sentir,

criar,

expressar,

informar,

criticar,

transgredir,

transformar, construir e reconstruir.
Dizia Mário de Andrade que a arte não é um elemento vital, mas um
elemento da vida, razão pela qual é inerente à nossa cultura e, por
conseguinte, às nossas práticas educativas na medida em que nos permite
dirigir uma maior atenção aos sentimentos, refinando-os e mantendo acesa a
chama da imaginação e da utopia (DUARTE JÚNIOR, 1985).
Indubitavelmente, a arte é um elemento importante na vida humana, pois
por sua fluência e flexibilidade, promove uma interação dinâmica entre os
domínios afetivos e cognitivos. Constitui ainda um fator humanizador e, como
tal, surge como elemento integrante das sociedades humanas, não só como
instrumento essencial de preservação e transmissão da cultura, mas como
elemento primordial da sua própria produção cultural, razão pela qual
pretendemos, neste trabalho, considerá-la indissociável dos rumos da
educação, uma vez que ambas, interferindo em nossa sensibilidade,
imaginação, criatividade e comportamentos, transformam a nossa relação com
o mundo.
Partilhamos, assim, da opinião da arte-educadora Ana Mae Barbosa de
que a arte possui conceitos, finalidades e habilidades específicas e, como tal,
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merece estudo como assunto particular. Porém, como uma das mais antigas
realizações humanas merece destaque e “exige seu próprio tempo e espaço
dentro do currículo” (2005, p. 98). Entretanto, o que podemos notar, na
sociedade moderna, é uma crescente tendência à separação entre a razão e a
emoção, o que vem comprometendo seriamente a interação entre arte e
educação, principalmente, no contexto escolar.

1.2 Educação
A palavra educação tem origem no latim “educere” com sentido de tirar,
extrair, levar para fora, fazer sair, dar à luz, desenvolver. De acordo com
Brandão (1995), a educação é também uma atividade criadora que tem por
objetivo realizar plenamente as nossas potencialidades físicas, morais,
espirituais e intelectuais, não se reduzindo a fins exclusivamente utilitários e
pragmáticos, mas abrangendo a integralidade dos aspectos humanos. “É
processo contínuo, que começa nas origens do ser humano e se estende até a
morte” (p. 64).
Em se tratando de uma prática social universalmente aceita, a educação
pode ser exercida a partir de diferentes saberes existentes em uma cultura ou
em conformidade com as necessidades e anseios da sociedade ou grupo que
lhe dá respaldo, priorizando segundo os seus interesses, este ou aquele
modelo educacional. Para Delay,
La educación consiste en adquirir nuevos reflejos, que, por su
repetición, dan lugar a hábitos. La mayoría de los actos de
nuestra vida diaria comenzaron por exigir la intervención de la
inteligencia y de la atención, y luego terminan por realizarse
automáticamente. […] De un modo general podemos decir que
la educación consiste en dominar la animalidad y ejercer un
control sobre las exigencias del cuerpo. […] La educación, en
su forma habitual busca un equilibrio armonioso entre el cuerpo
y el espíritu (1956, p. 98-99)3

3

A educação consiste em adquirir novos reflexos, que, por sua repetição, dão lugar a hábitos.
A maioria dos atos de nossa vida diária teve início exigindo a intervenção da inteligência e da
atenção, e logo terminam por realizar-se automaticamente. [...] De um modo geral podemos
dizer que a educação consiste em dominar a animalidade e exercer um controle sobre as
exigências do corpo. [...] A educação, em sua forma habitual busca um equilíbrio harmonioso
entre o corpo e o espírito (Tradução nossa).
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Nesse sentido, o termo educação compreende tanto o ato de educar
como o resultado do processo educativo, podendo ser considerado em dois
sentidos, um amplo e um restrito. Em seu sentido mais amplo, a educação
consiste na ação indireta da sociedade sobre os indivíduos que a compõem,
muitas vezes sem um caráter intencional e sistemático. Em um sentido mais
estrito, educação é uma forma de influência direta, intencional e sistemática
sobre as gerações mais jovens visando o pleno desenvolvimento humano e
que é legitimada por sua própria finalidade intrínseca, ou seja, a busca da
perfeição no homem (BELLO, 1965).
Esta maneira institucionalizada de influir intencional e sistematicamente
sobre as novas gerações com objetivo de formá-las e desenvolvê-las no
decorrer de todo um processo civilizatório e humanizador, pode também ser
compreendida como um amplo esforço realizado pelas sociedades através de
agências especializadas ou não, cuja finalidade é a de preservar e transmitir
sua cultura.
Partilhamos a ideia de que os processos de preservação e transmissão
de cultura podem ser reinventados, feitos de modos diferentes, diversos ou até
mesmo opostos, e a educação, como garantia de padrão de qualidade de vida
das pessoas, deve abranger todos os processos formativos, sejam eles
vinculados ao mundo do trabalho ou às práticas sociais, podendo-se incluir aí
também os processos que se desenvolvem através das manifestações
artísticas e culturais (FREIRE apud BRANDÃO, 1995).
Assim, partindo de uma reflexão sobre os elementos constitutivos
fundamentais e funcionais da arte e da educação, bem como da crença na
indissociabilidade entre conhecer e criar, buscaremos ressaltar a importância
da arte não só como área específica do conhecimento humano, mas como
elemento humanizador, formador e integrador das sociedades, o que se dará,
neste primeiro capítulo, dentro de um contexto cultural mais amplo e universal.
Segundo os PCNs/Arte (1998), o ensino e a aprendizagem da arte
sempre existiram e foram se transformando e estabelecendo valores ao longo
da história: “O homem que desenhou um bisão em uma caverna pré-histórica
teve de aprender e construir conhecimentos para difundir essa prática. E, da
mesma maneira, compartilhar com outras pessoas o que aprendeu” (p. 20).
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Sabemos que o mundo em que vivemos é um mundo cultural, construído
e desenvolvido por nós segundo as nossas necessidades, percepções e
desejos. Nesse contexto, a cultura nos integra ao ambiente em que vivemos ao
mesmo tempo em que regula nosso comportamento através do exercício da
razão, da vontade, da subjetividade, da afetividade, da criatividade e da
imaginação. Estes são traços distintivos do ser humano, pois, através deles,
transcendemos o imediato e projetamos o que ainda não existe. É através
deles que organizamos os estímulos externos em uma estrutura interna
significativa quanto aos valores da nossa existência (DUARTE JÚNIOR, 1988).
Para Ostrower (1977), também a intuição é um elemento importante da
cognição humana e influencia de maneira determinante os nossos processos
de criação, na medida em que este é também um processo existencial que
envolve a totalidade das experiências humanas, suas potencialidades,
subjetividades e significações. A intuição, ao contrário do instinto, permite-nos
lidar com situações novas e inesperadas, visualizando-as e internalizando-as.
Ao julgá-las e compreendê-las, permite-nos agir espontaneamente sobre elas.
Desta maneira, acreditamos que a nossa percepção do mundo está
diretamente ligada aos nossos valores culturais que, por sua vez, orientam a
nossa maneira de pensar e nos permitem selecionar aqueles aspectos
considerados

mais

importantes

dentro

de

uma

ordem

previamente

estabelecida, dentro da qual adquirirão – para nós – novos significados.

1.3 Arte, subjetividade e experiência estética

Podemos afirmar que a nossa compreensão do mundo à nossa volta
encontra-se diretamente relacionada à percepção que temos dele. Esta
percepção se materializa através dos nossos sentidos e, consequentemente,
de nossas experiências, vivências e sentimentos. Neste espaço subjetivo
íntimo, através do qual estabelecemos contato com o mundo ao redor, a arte
se concretiza em uma forma de expressão de certos sentidos, sentimentos e
significados que dificilmente poderiam ser expressos de outras maneiras,
adquirindo uma função essencial por ser capaz de expressar o que se encontra
além dos limites da nossa razão discursiva. De acordo com Duarte Júnior,
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Toda obra de arte é uma forma; nas artes “dinâmicas”, como a
música, a dança, o teatro, etc., as formas construídas são
formas dinâmicas – formas que se dão no tempo. Ao criar uma
obra para ser percebida, o artista constrói com ela como que
uma visão direta dos sentimentos (1988, p. 82, grifos do autor).

Entretanto, adverte o autor que “não se pode considerar a arte como um
símbolo idêntico aos linguísticos, que transmitem significados. A arte nunca
significa nada fora de si mesma” (p. 82, grifos do autor). É através da nossa
subjetividade que estabelecemos um espaço de relações com o mundo exterior
onde as ideias, as emoções e os significados são diretamente influenciados por
nossos interesses, desejos e necessidades particulares, condicionados por
fatores históricos, políticos e culturais.
Indagações sobre o que vem a ser, para que serve ou quem determina o
que é ou não é arte também podem nos conduzir a uma reflexão crítica mais
aprofundada que leve em consideração a subjetividade dos sujeitos envolvidos
neste processo, sejam eles produtores, consumidores ou fruidores de arte,
partindo de uma contextualização histórica, social e cultural, ainda que
responder a estas perguntas – caso possam ser respondidas – não seja o foco
principal deste trabalho de pesquisa.
Toda sociedade produziu e ainda produz aquilo que podemos considerar
como objetos de arte, formas de expressão criadas pelo homem com diferentes
propósitos, que variam significativamente de acordo com a época e o lugar,
influenciadas por circunstâncias diversas. “A arte está com o homem desde
que este existe no mundo – ela foi tudo o que restou das culturas préhistóricas” (DUARTE JÚNIOR, 1988, p. 136). Entretanto, independentemente
das funções que a arte ou os artistas assumiram ao longo da história das
civilizações, é consenso que a arte busca – de alguma forma – apreender e
ressignificar o sentido do belo que, segundo este mesmo autor, “origina-se nos
domínios do sensível, este vasto reino sobre o qual se assenta a existência de
todos nós, humanos” (2004, p. 163).
Para Gordon Graham, o “deleite na contemplação do belo” (2001, p. 25)
é a recompensa para o apreciador de arte. Entretanto, segundo o mesmo
autor, chamar a algo de belo não é somente descrevê-lo, mas reagir a ele.
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Contudo, a nossa reacção não é meramente pessoal, como
pode ser quando nos referimos a alguma coisa de que
gostamos particularmente. Ao declararmos um objecto belo,
também queremos dizer que há qualquer coisa nele que fará
com que outras pessoas também venham a gostar dele (2001,
p. 26).

Disso decorre que a beleza (ainda que não seja possível compreendê-la
senão à luz de múltiplas variantes estéticas, históricas, sociais e culturais) é
sempre um tema recorrente quando falamos de arte e, sendo culturalmente
valorizada, comunica à arte este seu valor ou, pelo menos, a expectativa dele.
Assim, podemos inferir que a nossa capacidade de perceber um sentido
e um significado nas coisas que nos causem prazer, espanto, surpresa,
emoção, encontra-se diretamente relacionada à nossa expectativa de
percepção da beleza que pode ou não ser satisfeita de acordo com a
capacidade e a disponibilidade dos nossos sentidos, ou seja, a nossa
experiência estética.
As concepções de beleza sempre permearam com maior ou menor
intensidade a produção artística ao longo dos tempos. Entretanto, teóricos da
arte tais como Farthing, Rohden, Ostrower, Ortega y Gasset, Grahan, dentre
outros que referenciam a presente pesquisa, concordam que a percepção do
belo ou mesmo a sua ausência está diretamente relacionada aos nossos
recursos

sensoriais,

cognitivos

e

culturais,

utilizados

na

atenção

e

concentração que utilizamos quando nos colocamos diante de uma obra de
arte.
Para Duarte Júnior, “o belo não é não é uma propriedade das coisas”
(1988, p. 92), mas brota do encontro dos objetos com a consciência dos
sujeitos. E continua:
A beleza encontra-se, assim, entre o homem e o mundo, entre
a consciência e o objeto (estético). A beleza habita a relação. A
relação onde os sentimentos entram em consonância com as
formas que lhes tocam, vindas do exterior. O prazer estético
reside na vivência da harmonia descoberta entre as formas
dinâmicas dos sentimentos e as formas da arte (ou dos objetos
estéticos). Na experiência estética os meus sentimentos
descobrem-se nas formas que lhes são dadas, como eu me
descubro no espelho. Através dos sentimentos identificamonos com o objeto estético, e com ele nos tornamos um (p. 93,
grifos do autor).

28

A palavra estética (do grego aisthésis) significa percepção, sensação e
foi definida em 1735 por Baumgarte como sendo a capacidade de conhecer
alguma coisa através dos sentidos (no que concerne à arte, a visão, a audição
e o tato). De acordo com Schlindwein (2006), este conceito não é
universalmente aceito, já tendo sido contestado e reformulado inúmeras vezes.
Considera-se, ainda, que a estética tenha por objetivo o estudo da
natureza do belo e dos fundamentos da arte. Teoricamente, trata do julgamento
do que pode ser considerado belo e da produção de emoções, sensações e
sentimentos relacionados aos fenômenos artísticos e, por extensão, pode
ocupar-se também da privação da beleza, ou seja, do que é considerado feio
ou até mesmo ridículo, tal como o concebiam os expressionistas alemães nas
primeiras décadas do século XX, ao se afastarem da sociedade convencional e
rejeitarem a imitação da natureza como padrão de beleza. “Se existia o mal no
mundo, os expressionistas sentiam que ele devia ser retratado” (FARTHING,
2011, p. 378), opondo-se, desta maneira, à repressão da modernidade
capitalista e industrial e questionando as noções estabelecidas sobre o papel
da arte. Com isso, buscaram alcançar um alto grau de expressividade através
da utilização de cores não naturais e formas alongadas e exageradas.
A fruição em arte está diretamente relacionada ao desenvolvimento do
senso estético, na medida em que ele nos permite refletir sobre as diferentes
formas de arte e do trabalho artístico, bem como sobre a ideia de criação e
relação entre a forma e os materiais utilizados. Aranha e Martins afirmam que
[...] o objeto artístico fala à nossa imaginação, deixa ver-ouvirsentir o que poderia ser. E, desse ponto de vista, não existe
arte verdadeira ou arte falsa. Não há mentira em arte. Porque a
arte não tem por objetivo mostrar a realidade como ela é, mas
como pode ser (2005, p. 133).

Além disso, a definição e a concepção de arte variam de acordo com a
sociedade e a época, elas mudam conforme as necessidades de cada
civilização ou do momento histórico vivido. Como entendido hoje, na civilização
ocidental, o objeto artístico não se dirige ao intelecto, e sim aos sentidos
humanos, pode ou não separar-se do artesanato, da ciência, da religião ou da
tecnologia.
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Ostrower destaca o papel da inspiração enquanto capacidade criativa
natural do homem, porém no sentido de um engajamento consciente, contrário
à visão romântica de um instante aleatório único que venha desencadear todo
um processo de criação. Segundo ela,
Ocorrem momentos em nossa vida, momentos conscientes,
pré-conscientes, inconscientes, de grande intensidade
emocional. Eles podem induzir em nós novas forças, estimular
todo nosso ser, trazer novas idéias, reorientar-nos na vida.
Podem oferecer propostas de trabalho, hipóteses de ordenação
(1977, p. 73).

Aborda ainda a questão da genialidade, expressão que quase sempre
aparece ligada a alguma espécie de fazer artístico e funciona como um
parâmetro valorativo da produção artística. Segundo a artista, esta concepção
é, senão artificial, pelo menos arbitrária, por desconsiderar a criatividade
genuína que envolve maturidade, espontaneidade, autenticidade, imaginação e
sensibilidade, ou seja, as inúmeras possibilidades de uma pessoa tentar uma
atividade artística qualquer dentro de suas próprias capacidades “e de ser
valorizada no que ela realmente é e naquilo que pode ser” (p. 134).
Desta maneira, o valor intrínseco da arte não reside na cópia ou
representação fiel da realidade, mas na representação simbólica e na
ressignificação que o artista elabora a partir dessa mesma realidade,
atribuindo-lhe sentidos através da organização de suas experiências e
vivências em certos momentos específicos da sua existência. Deve-se
ressaltar, no entanto, que, para que este processo se concretize, faz-se
necessária a presença da obra de arte e do espectador. Somente assim será
possível despertar a imaginação e acolher o sentido da obra. “O mundo
imaginário assim criado não é irreal, é pré-real: antecede o real porque aponta
suas possibilidades em vez de fixá-lo numa forma cristalizada” (ARANHA e
MARTINS, 2005, p. 134).
Acreditamos que a experiência estética diferencia-se da teorização por
prescindir da intelecção na maioria das vezes. Antes de qualquer coisa,
solicita-nos uma percepção subjetiva do objeto observado para a qual nem
sempre nos encontramos preparados. Assim, esta percepção subjetiva poderá
nos ser tanto mais significativa quanto maiores forem os nossos recursos
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sensoriais

disponíveis

no

momento,

sem,

entretanto,

termos

que,

necessariamente, abrir mão dos recursos cognitivos numa relação complexa e
num

processo

conjunto

de

conferir

significado

às

coisas

enquanto

observadores.

1.4 Arte, contexto e identidade cultural
De uma maneira geral, podemos dizer que os valores que subsistem
dentro de um contexto cultural são resultado de certas indagações através das
quais o indivíduo toma conhecimento e se apropria da realidade.
Ao aprofundar certos conteúdos valorativos ou ao afirmar
certas possibilidades de vida que são negadas dentro do
contexto cultural, as soluções criativas que o homem encontra
concretizam sempre uma extensão do real. Ainda que
formulem caminhos utópicos, partem do real (OSTROWER,
1977, p. 125).

De acordo Faria (1962), a palavra cultura (do latim cultura, culturae)
significa cultivar a terra, e seu sentido original esteve ligado às atividades
agrícolas, à colheita e à produção. Com o tempo, esse significado rústico inicial
foi ampliado pelos cidadãos romanos que passaram a utilizá-lo para designar
certo refinamento da inteligência, educação do espírito (cultum), maneira de se
vestir, enfeites, enfim, uma espécie de sofisticação pessoal (cultus).
Somos pela opinião de Santos (2004) de que, nos dias de hoje, a
palavra cultura encontra-se mais associada à ideia de estudo, educação formal
e formação escolar. Também tem sido utilizada para se referir às
manifestações artísticas, tais como a música, a pintura, o teatro e a dança.
Outras vezes, o termo vem identificado com os meios de comunicação de
massa como o rádio, o cinema e a televisão ou simplesmente designando
festas e cerimônias tradicionais, lendas, crenças, comida, vestuário de um
determinado grupo.
Isto nos permite considerar o universo cultural como indissociável da
vida humana em todos os seus aspectos, desde os mais elementares até os
mais sofisticados, uma vez que “a discussão sobre o conceito de cultura,
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muitas vezes, a aproxima do conceito de civilização” (ABREU JÚNIOR apud
PORTES, 2006, p. 173). Afirma ainda o mesmo autor que
A cultura é vista como a ação humana irrefreável que deixa
marcas tão profundas da passagem do homem na natureza, a
ponto de, dialeticamente, compreender tanto a própria natureza
humana, como a produção de conhecimentos necessários a
essa compreensão. Assim, a cultura é feita pelos homens, mas
também a cultura faz os homens, de forma recursiva e
irrefreável (p. 166).

Em uma concepção mais ampla, pode-se definir a cultura como sendo
um conjunto de símbolos compartilhados por um determinado grupo social e,
em meio a este conjunto de símbolos, a arte se destaca, pois, através dela, é
possível interpretar a realidade circundante e conferir sentido à vida desse
mesmo grupo. Define-se ainda como um conjunto das manifestações humanas
que contrastam com a natureza ou com o comportamento natural, uma vez que
é, através dela, que buscamos respostas e soluções, interferindo e modificando
os processos naturais.
É possível, ainda, conceituar cultura como sendo um sistema de
respostas socialmente elaboradas e aceitas coletivamente para melhor atender
as necessidades e os desejos humanos resultantes das diversas maneiras com
que os nossos problemas foram sendo resolvidos ao longo da história. A
cultura pode corresponder, ainda, à forma de organização de um povo, seus
costumes e tradições que, de maneira dinâmica, é recebida em herança das
gerações anteriores e é recriada e renovada, constituindo um patrimônio
relevante e digno de ser legado às gerações posteriores, justamente porque foi
aceito

e

coletivizado,

esquecendo

autorias

e

retraduzido

como

um

conhecimento coletivo e popular (BRANDÃO, 1988).
Para Santos (2004), a cultura é um fenômeno historicamente construído,
ou seja, não decorre de aspectos físicos ou biológicos, mas sim de um produto
coletivo da vida humana, da história de cada grupo ou sociedade. Para
Malinowski (1976), cada cultura busca satisfazer plenamente toda a sorte de
necessidades básicas, instrumentais e integrativas de um grupo ou sociedade
e se constitui em um universo formado por instituições autônomas ou
associadas, integradas por diferentes princípios, resultantes da cooperação e
da especialização em diversas atividades.

32

Aranha e Martins (2005) destacam que uma das funções da cultura é
tornar a vida segura e contínua para a sociedade humana, atuando como
elemento aglutinante e unificador entre as pessoas ou grupos que
compartilham os mesmos usos, valores, costumes e espaços geográficos e,
para Duarte Júnior, “a criação da cultura é [...] um ato da imaginação humana.
É um ato de jogar com os dados do mundo material para construir uma ordem
e um sentido” (1988, p. 51).
Um dos aspectos relevantes desse universo cultural é a produção
artística criada e desenvolvida pelo engenho, imaginação e criatividade
humanos como forma de expressão e busca de entendimento do mundo, de si
mesmo e do outro. Desde o início da história humana, a arte tem se mostrado
uma prática presente em todas as manifestações culturais e, dentro desse
amplo e complexo universo, tenta responder as questões inerentes à condição
humana e sua busca constante de significações, pois, juntamente com as
relações sociais, políticas e econômicas, sistemas filosóficos, éticos e
estéticos, contribui para a formação do conjunto de manifestações simbólicas
das culturas (BRASIL, 1998, p. 31). De acordo com os PCNs/Arte (1998), as
diferentes relações entre os indivíduos na sociedade podem ser orientadas
pelas diferentes maneiras de perceber, sentir e articular valores e significados
nas diversas manifestações artísticas. Nisso consiste a dimensão social da
arte.
Podemos inferir, então, que uma das funções da arte, além de sua
função puramente estética, seja a de expressar os modos de vida de um
determinado grupo ou sociedade.
Com suas valorações, o contexto cultural orienta os rumos da
criação no sentido de certos propósitos e certas hipóteses
virem a se tornar possíveis; em outras épocas e outras visões
de vida esses propósitos teriam sido inconcebíveis, assim
como
teriam
sido
inconcebíveis
certas
avaliações
(OSTROWER, 1977, p. 102).

A arte encontra-se fortemente vinculada ao seu tempo, razão pela qual
ela não se esgota em um único sentido ou em uma única função (FUSARI e
FERRAZ, 2001). Desta maneira, torna-se uma das mais fortes, inquietantes e
eloquentes maneiras de expressão e originalidade de uma determinada cultura,
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pois, ao mesmo tempo em que diversifica, une as diferentes facetas do homem
na busca de uma humanização mais ampla e total, sobrepondo-se aos
interesses do lucro, da máquina, da dominação e do poder, uma vez que “a
arte é sempre produto de uma cultura e de um determinado período histórico”
(DUARTE JÚNIOR, 1998, p. 18). Através dela são expressos os sentimentos
que se relacionam à interpretação das questões humanas e como estas podem
ser interpretadas e experienciadas em cada ambiente e em cada época por
diferentes grupos e sociedades.
Entendemos, também, que a arte não se separa da realidade social,
política, econômica dos grupos. Cada uma das suas diferentes formas de
manifestação corresponde a uma faceta do próprio homem que, reunidas,
traduzem a imagem do homem como um todo. Segundo Pischel,
Assim como o percurso da história dos homens, nas suas lutas
e realizações, se desenvolve na medida de milênios, do
mesmo modo a arte, expressão espontânea, necessidade da
humanidade, floresce em tempos igualmente amplos. É uma
exigência a tal ponto irresistível que não há momento do viver
humano, por mais árduo que possa ser, que não se empenhe
na criação artística (1966, p. 6).

Além disso, a arte permite o desenvolvimento do pensamento crítico e
criativo, da sensibilidade e da imaginação, na medida em que explora e
dissemina novos valores, percebe e ressalta as diferenças culturais.
Nesse contexto, acreditamos que a arte surge também como um
fenômeno social e uma forma alternativa de comunicação, razão pela qual não
deve estar divorciada da vida comunitária ou cotidiana das pessoas, pois “nas
sociedades primitivas as formas artísticas não existem como atividades
autônomas dissociadas da vida e impregnam as atividades da comunidade”
(BRASIL, 1998, p. 31). Já nas sociedades ditas civilizadas, a produção artística
está mais associada à aquisição de conhecimentos e práticas de vida
consideradas como melhores, mais refinadas ou mesmo superiores às de
outros grupos, ou seja, à ideia de erudição.
Para Aranha e Martins, a arte extrapola a mera função decorativa e deve
figurar entre as coisas importantes do mundo, atraindo a nossa atenção suas
formas, seus significados internos e para os espaços que ocupa. “Ela comove,
revolta, faz pensar sobre os valores do mundo contemporâneo” (2005, p. 22).
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Assim, podemos afirmar que a nossa relação com a arte vai depender
de nossa própria atitude para com ela, ou seja, da perspectiva e da forma como
a encaramos: apreciadores, produtores, críticos, historiadores, professores,
aprendizes, entre tantas outras. Esta relação vai exigir de nós experiências que
vão além daquelas de nossa vida cotidiana, uma vez que tais significados não
se nos oferecem com muita facilidade. Desta forma, a fruição do patrimônio
artístico e cultural e a apropriação dos seus diversos códigos é condição
essencial para a apreensão da realidade e dos valores culturais de um povo ou
grupo. Coli ressalta que
Quando julgamos um objeto artístico dizendo “gosto” ou “não
gosto”, [...] estamos na realidade sendo determinados por
todos os instrumentos que possuímos para manter relações
com a cultura que nos rodeia. “Gostar” ou “não gostar” não
significa possuir uma “sensibilidade inata” ou ser capaz de uma
“fruição espontânea” – significa uma reação do complexo de
elementos culturais que estão dentro de nós, diante do
complexo cultural que está fora de nós, isto é, a obra de arte
(1986, p. 117).

De acordo com o tipo de interesse e importância social que a arte
desempenhou ou desempenha na vida de diferentes grupos em épocas e
culturas distintas, podemos atribuir a ela três grandes funções: utilitária ou
pragmática, naturalista e formalista. Na visão utilitária ou pragmática, a arte é
vista como um meio para se alcançar um determinado fim que nem sempre é
necessariamente de cunho artístico. Como exemplo, podemos citar a finalidade
místico-religiosa da arte do antigo Egito ou a finalidade pedagógica dos vitrais e
afrescos nas igrejas medievais que se prestavam à instrução religiosa da
maioria da população analfabeta da época. A partir do surgimento das nações
organizadas, “a arte assumiu uma posição a serviço dos ricos e poderosos,
embelezando palácios e glorificando o prestígio e as conquistas dos
governantes” (FARTHING, 2011, p. 08). Também serviu às religiões decorando
templos, retratando deuses e contando mitos e histórias através de imagens.
A função naturalista, surgida provavelmente na Grécia do século IV a.C.,
volta-se para o conteúdo da obra de arte de modo que, tal como uma janela,
nos deixa entrever uma determinada realidade ou a ilusão da realidade, através
dos objetos nela representados. Podemos citar, à guisa de exemplo, os retratos
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nos quais não nos interessam fundamentalmente a técnica empregada pelo
artista, tampouco os materiais utilizados, mas a criatividade e a expressividade
do autor. Interessa-nos, nesse caso, a aparência mais ou menos fiel do
retratado.
Finalmente, temos a função formalista que, ao contrário das anteriores,
trata mais especificamente do universo artístico, uma vez que se ocupa dos
aspectos estéticos da obra de arte e que lhe atribui significado a partir da sua
forma de representação. A função formalista diz respeito aos signos, linguagem
e códigos específicos de cada tipo de arte. Os elementos e princípios que
regem a sua organização interna e as relações entre eles estão sempre
presentes, seja qual for o tipo de arte em questão. Segundo Aranha e Martins
(2005) há, na função formalista, uma valorização da experiência estética pela
percepção e intuição que nos fornece em determinado momento uma intensa
consciência do mundo. Entretanto, “esse conhecimento não pode ser
formulado em termos teóricos porque ele é imediato, concreto e sensível” (p.
137).
Ao levarmos em consideração as funções da arte descritas acima, vale
ressaltar que o simples conhecimento dos códigos, signos, linguagens, vida e
obra dos artistas, estilos e tendências não é ainda o suficiente para vislumbrar
completamente esse universo tão vasto e complexo. É necessário analisarmos
os significados e valores propostos pela arte e o seu papel na construção do
espaço cultural humano.
Em um mundo cada vez mais globalizado, a diversidade cultural tende a
dissolver-se em uma grande massa homogênea e consumista que cada vez
mais se interconecta através de uma espécie de linguagem universal. Em
oposição a essa unificação global do pensamento, a arte busca registrar ideias
e ideais dos grupos sociais e culturais, reafirmando a sua identidade pela
própria diversidade, sendo de fundamental importância para a compreensão da
história

do

homem e

do

mundo.

O homem

e

sua

cultura

estão

indissoluvelmente ligados. A cultura só existe através do homem, e este só
existe pela cultura, ou seja, torna-se mais humano a partir da criação de
produtos culturais ricos de sentido e significado para a sua vida e de seu grupo.
Se a arte é a busca do universal no particular (BRASIL, 1998), ela
desempenha este papel promovendo a igualdade nas relações com o outro e
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com o mundo, dialogando com diversos processos criativos e utilizando-se de
elementos tais como sons, cores, gestos e formas. Para Ostrower, “a atividade
criativa consiste em transpor certas possibilidades latentes para o real”, e
acrescenta:
No processo de trabalho, entre a abertura e o fechamento da
obra, o indivíduo se determinou e veio a reconhecer-se. E, se o
caminho muitas vezes foi acompanhado de ansiedades, de
impaciências e de conflitos interiores que parecem nunca
querer resolver-se, vivenciar esse momento de determinação é
viver um momento de profunda felicidade (1977, p. 72).

Desta maneira, ao pensarmos no processo criativo, podemos constatar
que o ser humano percebe-se naquilo que cria, transformando as coisas e
dando-lhes sentido. Durante este processo, recria-se e transforma a si mesmo
através da pluralidade da arte e suas múltiplas possibilidades de construção,
desconstrução e reconstrução. Para Stuart Hall (2004), existe um diálogo
contínuo entre o sujeito interior e o mundo cultural exterior, entre a identidade
pessoal e as identidades oferecidas pela sociedade.
A partir de um olhar mais aguçado, podemos perceber que a arte está
por toda parte, uma vez que se constitui em uma maneira de expressão dos
sentimentos humanos e se traduz por símbolos convencionais ou não,
característicos de uma época ou cultura e que não necessariamente levam o
observador a uma elaboração de conceitos teóricos. Ela nos acompanha desde
o alvorecer da espécie humana e, possivelmente, nos acompanhará à extinção.
Para fins de estudo, costuma-se dividi-la em duas grandes vertentes: a arte
erudita e a arte popular, cada qual com seus produtos, características e valores
particulares segundo as sociedades que as produzem. Falaremos a seguir um
pouco mais detalhadamente sobre cada uma delas sem, entretanto, considerálas antagônicas ou classificá-las hierarquicamente em termos estéticos e
valorativos.

1.4.1 Arte erudita e arte popular

Sabemos que a produção de obras de arte constitui uma atividade
altamente complexa e especializada e que atinge seu clímax na fusão de
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certos elementos como técnica, criatividade, espontaneidade, imaginação e
fantasia. A arte de caráter erudito compreende aquelas produções cujos
valores universais nos parecem indiscutíveis do ponto de vista artístico e
cultural. Assim ocorre com uma sinfonia de Beethoven, uma sonata de Mozart,
uma escultura de Bernini, uma tela de Monet, um poema de Drumond, ou seja,
são produtos capazes de sustentar uma apreciação estética por espectadores
sensíveis, treinados e detentores de conhecimentos específicos sobre suas
diferentes linguagens, contextos e significações.
De acordo com Aranha e Martins (2005), o significado desses produtos
nem sempre é de fácil decodificação, demandando algum domínio não só das
linguagens artísticas como de conhecimentos históricos e filosóficos.
Geralmente os locais onde esses produtos se manifestam ou são expostos são
frequentados por uma pequena parcela da população que tem acesso a esses
conhecimentos.
A arte erudita caracteriza-se, ainda, por exigir de nós algum esforço na
tentativa de compreender o significado da existência humana e por nos propor
novas e diferentes maneiras de ver o mundo, propiciando-nos uma imersão nas
linguagens artísticas ao longo do tempo e da história.
Igualmente, não é simples definir o que seja a arte popular. Sua
conceituação ainda é objeto de incontáveis debates e controvérsias, uma vez
que, ao juntarmos as palavras arte e popular, paradoxalmente seus
significados podem ser ampliados ou restringidos.
A arte popular pode ser compreendida como uma produção plástica,
visual, poética, musical, teatral ou de dança característica de um setor da
população que não é necessariamente muito intelectualizado, urbano ou
industrializado. Esta produção artística encontra-se enraizada na vivência e no
contexto cultural desses grupos e, nesse sentido, pode ser considerada como
uma genuína representação simbólica de um determinado grupo, com seu
modo de vida, seus costumes, crenças e tradições, ou seja, a sua identidade
cultural dentro do qual o artista, geralmente, não se destaca dos consumidores
desses produtos. Assim, conforme ressalta Germano (2005), a arte popular não
diz respeito somente à cultura produzida por um grupo, mas a uma expressão
cultural que visa a sua conscientização política e social.
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Constitui ainda um tipo de linguagem através da qual o indivíduo ou o
grupo expressa o seu modo de vida, sua luta pela sobrevivência ou algum
acontecimento importante, exibindo, muitas vezes em sua temática, seus
inconformismos, seus conflitos e suas alegrias.
Segundo De Beuque, no Brasil, a arte popular, por não possuir status de
elite e por possuir um caráter de testemunha da realidade, traz em si o estigma
de “arte menor” e completa:

O que diferencia a arte popular brasileira é o fato de ela
registrar, com extrema criatividade, humor e poesia, a vida e o
imaginário, o real e o simbólico, o sagrado e o profano do povo.
É o talento do artista [popular] que o leva a observar e captar
atitudes e gestos e transpô-los para o barro, a madeira ou a
sucata como expressões vivas, e não apenas reproduzindo
formas estagnadas (apud MEIRA, 2007, p. 42, grifo nosso).

A arte popular é geralmente anônima e desenvolve-se dentro de certos
padrões e convenções como uma tentativa de expressar sentimentos comuns
àqueles membros do grupo ou sociedade em que surge. Com poucas
exceções, encontra-se em museus ou espaços artísticos consagrados, sendo,
geralmente, consumida pela própria comunidade que a produz e dificilmente
deixa-se influenciar por modismos.
Nessas produções artesanais ou populares – muitas vezes consideradas
como trabalhos não-artísticos – é possível visualizar as diferentes etapas pelas
quais o produto se concretizou (OSTROWER, 1977), o que, geralmente, não
ocorre com os produtos da chamada arte erudita. Não obstante, a arte popular,
folclórica, artesanal é viva e dinâmica, sofrendo contínuas transformações e
adaptando-se a novos modos de vida e de cultura. Esse dinamismo decorre da
maneira como os valores e significados movem-se dentro do universo cultural e
são aceitos, distribuídos ou trocados pelos indivíduos (DUARTE JÚNIOR,
1988).
Partindo dessas duas concepções de arte – a erudita e a popular –, é
possível diferenciar, ainda, dentro do mesmo universo cultural, os papéis
sociais do artesão e do artista. O artesão trabalha a partir de padrões prédeterminados, domina materiais e ferramentas e o resultado de seu trabalho é
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previsível. Contrariamente, o artista embarca em uma viagem cujo destino
desconhece, pois o seu trabalho envolve criação, descoberta, experimentação,
e não sabe com certeza a que resultado chegará. Para Aranha e Martins,

[...] o artista cria, enquanto que o artesão confecciona. Para o
artesão, basta o conhecimento técnico apurado. O artista,
além desse, precisa ser capaz de intuir as formas
organizadoras do mundo e da natureza humana para poder
expressá-las (2005, p. 55, grifo das autoras).

Elias (1995) propõe um problema sociológico quanto à produção do
artesão ou do artista. Segundo o autor, o artesão destina o seu trabalho a um
público (patrono) de status social superior ao seu, subordinando a sua
produção ao padrão de gosto dos consumidores, o que, inevitavelmente,
acarreta um caráter menos individual destes produtos. Quanto ao artista, este
destina sua produção a um mercado anônimo, sem maiores preocupações em
atender e suprir o gosto desses consumidores. Daí o seu caráter mais
individual. Afirma ainda o autor que a criação artística é um processo em
aberto, através do qual o artista avança por caminhos que jamais trilhou e, “no
caso do grande mestre, pelo qual ninguém nunca passou” (p. 62) e acrescenta:
Os criadores de arte fazem experiências. Testam suas
fantasias no material, no material de sua fantasia que está
sempre assumindo novas formas. A qualquer momento podem
ir por aqui ou por ali. Podem sair dos trilhos [...] (p. 62).

Esta diferenciação, porém, não nos parece desmerecer qualquer destes
papéis ou diminuir o valor estético das produções populares em relação aos da
arte erudita, uma vez que aquelas também detêm grande riqueza e variedade
plástica e imaginativa, muitas das vezes, extravasando, em sua dinâmica e
vitalidade, os próprios limites utilitários do objeto produzido. Ambos os aspectos
encontram-se solidamente inseridos no mesmo campo da cultura e da
construção da identidade cultural de um grupo, que é formada ao longo do
tempo, nem sempre como uma manifestação inata, mas, geralmente, por meio
de processos inconscientes (HALL, 2004).
Desta maneira, acreditamos que a identidade cultural está sempre sendo
forjada, sempre em processo, permanentemente incompleta.
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Configurados alguns aspectos que julgamos importante abordar e
definidos alguns conceitos acerca de arte e cultura, passaremos a analisar a
relação entre arte, contexto escolar e formação de arte-educadores.

1.5 Arte e contexto escolar

Cada vez mais, buscamos compreender a educação como uma
construção de conhecimentos, habilidades e atitudes que preparam o indivíduo
para uma participação plena e efetiva no seu meio socioeconômico e cultural, e
a escola como sendo o espaço institucionalizado onde este processo se inicia e
se desenvolve. Desta forma, acreditamos que os sistemas educacionais
deveriam enfatizar esses processos percebendo a necessidade urgente de se
estabelecerem conexões entre ideias, materiais e tecnologias e, antes de ser
uma imposição legal de políticas públicas educacionais, a arte no contexto
escolar deveria demandar vontade e investimento pedagógico, com objetivos
claros a serem alcançados tanto pela escola como pelos alunos.
Partilhamos o ideal de que arte e educação não devem ser antagônicas.
O processo educativo pode ser enriquecido e renovado através da arte,
enquanto esta pode encontrar na escola o seu papel de despertar vocações,
desenvolver habilidades e oportunizar o desenvolvimento cultural dos
educandos.
Vivemos em um mundo cada vez mais voltado aos aspectos
tecnológicos, onde as possibilidades de autoexpressão se tornam cada vez
mais difíceis e os espaços destinados à imaginação e à criatividade são cada
vez mais raros. Dentro do contexto escolar, a arte – ainda que não tenha por
objetivo a formação de artistas – se destaca como um dos fatores essenciais
de humanização, “justamente por negar a supremacia do conhecimento exato,
quantificável, em favor da lógica do coração” (DUARTE JÚNIOR, 1988, p. 105).
A arte é uma manifestação criativa específica dos seres humanos, uma
forma de conhecimento de si mesmo e do mundo que os rodeia. Por se
constituir

em

um

elemento

libertador

e

expressivo,

vem

sendo

sistematicamente produzida desde os primórdios da civilização e tem um
espaço importante e significativo na formação dos indivíduos. Iavelberg (2003)
afirma que o que justifica a inserção da arte no contexto escolar não é apenas
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a sua capacidade de desenvolver competências, habilidades e conhecimentos
necessários a outros estudos, “mas o seu valor intrínseco como construção
humana, como patrimônio comum a ser apropriado por todos” (p. 09). Para
Barbosa (1991),
Não é possível uma educação intelectual, formal ou informal,
de elite ou popular, sem arte, porque é impossível o
desenvolvimento
integral
da
inteligência
sem
o
desenvolvimento do pensamento divergente, do pensamento
visual e do conhecimento representacional que caracterizam a
arte (p. 05).

Considerando a escola como sendo o primeiro espaço institucionalizado
e formal para a construção de atitudes, interesses e habilidades, somos da
opinião que nela se deem os primeiros contatos com o mundo da arte e suas
diferentes linguagens, levando cada educando a descobrir suas próprias
potencialidades,

oferecendo-lhe

oportunidades

de

desenvolvimento

da

comunicação e expressão e refinando-lhe os sentidos, permitindo-lhe trabalhar
novos modos de raciocínio transpondo os limites da linguagem puramente
verbal.
O conhecimento humano visa sempre à orientação da ação,
para que esta se dê de maneira eficaz. Como vivemos num
universo não apenas físico, mas também simbólico, como
vivemos uma vida não apenas racional, mas fundamentalmente
emocional, a arte se destaca como importante instrumento para
a compreensão e organização de nossas ações. Por permitir a
familiaridade com nossos próprios sentimentos, que são
básicos para se agir no mundo (DUARTE JÚNIOR, 1988, p.
104).

Além disso, acreditamos caber à escola a garantia de uma educação em
arte que não se restrinja puramente às experiências do cotidiano, propiciando
aos seus alunos a capacidade de usufruir dos produtos artísticos e culturais,
sejam eles eruditos ou populares. Tourinho defende que o ensino de arte na
escola
[...] já reuniu inúmeros argumentos, nenhum deles desprezível,
mas quase todos alheios aos processos que compreendem a
atividade artística [...], seus produtos [...], ações e reflexões.
Esse distanciamento entre argumentos de defesa e a realidade
da escola gerou um tratamento curricular da Arte que, além de
outras implicações, despiu esse ensino da reflexão, da crítica e
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da compreensão histórica, social e cultural desta atividade na
sociedade (2011, p. 31).

Explorar a criatividade dos alunos e criar oportunidades para que ela se
evidencie seriam – a nosso ver – as atribuições da arte no contexto escolar,
apesar de que esta pode cumprir uma função educativa mesmo sem estar
diretamente atrelada à educação formal ou escolar, ou seja, a relação entre
arte e educação não depende exclusivamente do ambiente escolar para se
materializar e se desenvolver. Portanto, e de acordo com os PCNs/Arte (1988),
a experiência de transformar ideias, sentimentos ou imagens em um objeto real
pode ser apresentada aos alunos e orientada pelo professor, constituindo
assim uma contribuição da educação para o campo da arte dentro ou fora do
espaço físico da escola.
Todos nós, desde o nascimento, interagimos com sons, imagens,
formas, gestos e cores através do convívio familiar e social, elementos esses
que contribuem para a formação de nosso senso estético. Assim, a arte está
constantemente mobilizando as nossas práticas culturais, mostrando-nos
inúmeras possibilidades e múltiplas visualidades, sonoridades, cenas, formas e
movimentos que desde a infância influenciam nossos gostos e escolhas e a
nossa criatividade. Para Ostrower, “criar é mais do que inventar, mais do que
produzir algum fenômeno novo”. Criar é
dar forma a um conhecimento novo que é ao mesmo tempo
integrado em um contexto global. Nunca se trata de um
fenômeno separado ou separável; é sempre questão de
estruturas. Através da forma criada se intensifica um aspecto
da realidade nova e com isso se reformula a realidade toda
(1977, p. 134).

Conscientizar-se de que a produção e a fruição artística contribuem
sobremaneira para o desenvolvimento humano é certificar-se de que a arte no
contexto escolar tem a capacidade de ampliar o potencial cognitivo, afetivo e
social dos alunos, colaborando para o desenvolvimento da sua percepção e
compreensão do mundo, de si mesmos e dos outros. Além disso, a
sensibilidade pode vir a ser desenvolvida através do contato com obras de arte
e diferentes correntes estéticas, e da prática de variadas formas de linguagem
e expressão artística. Partilhamos com Pimentel (2010) a concepção de que a
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arte é parte integrante da cultura e a sua inserção no contexto escolar pode
representar uma poderosa estratégia na formação multicultural dos alunos,
uma vez que propicia e facilita a fruição de produtos artísticos de diferentes
culturas, além de propiciar o “reconhecimento e o respeito à diversidade
cultural e pessoal” (p. 184).
Entendemos que a incorporação de conteúdos de arte no contexto
escolar, além de permitir múltiplos desdobramentos, implica na expansão do
conceito de cultura, onde toda produção é levada em consideração,
possibilitando que uma prática pedagógica coerente possibilite tanto ao
educando quanto ao professor ampliar seu repertório cultural e artístico, sem
imposição de uma forma de conhecimento sobre outra e sem dicotomia entre
reflexão e prática. De acordo com Santana, “torna-se essencial identificar o
projeto contido no ensino das artes, para, então, verificar como ele pode ter
êxito e adquirir relevância social” (2010, p. 208).
Acreditamos que a arte-educação precisa romper com o sistema rígido
de disciplinas compartimentadas e oferecer possibilidades de experiências
estéticas a todos os envolvidos no processo educativo, favorecendo a livre
expressão, a fruição e a compreensão dos contextos artísticos e históricos de
diferentes culturas. Cremos ainda que, na escola, a valorização da
sensibilidade e da criatividade dos alunos deve objetivar o apuro do senso
estético que resulta do conhecimento, mas é também fruto da emoção que
esse mesmo conhecimento é capaz de produzir em nós.
Segundo De La Vaissière (apud BELLO, 1965, p. 59), o senso estético
não é um sentimento que nasce com o homem. Ele vai sendo construído e
desenvolvido através da experiência humana e do ajustamento ou refinamento
dos sentidos para a clara percepção das coisas, além de solicitar-nos uma
participação mais efetiva das funções psíquicas superiores já desenvolvidas
pela experiência e pelo conhecimento. Talvez seja esta a razão pela qual a
psicologia afirma que, de modo geral, a criança antes dos dez anos de idade é
incapaz de apreciar esteticamente uma obra de arte, pois, para isso, é
necessário possuir certo grau de acuidade e desenvolvimento intelectual, além
da simples capacidade de observação, concentração ou imaginação criativa,
uma vez que, no psiquismo infantil ainda em formação, predominam as
atividades sensíveis. Mesmo admitindo esta hipótese, somos favoráveis a que
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uma educação estética se dê o quanto antes, valorizando na criança a
imaginação e a criatividade.
Desta maneira, uma efetiva fruição em arte vai depender da qualidade
de nossa capacidade de observação, ou seja, da habilidade de síntese
inteligente que será adquirida através da educação estética que consiste em
um processo de crescimento multidimensional pessoal e coletivo que envolve
todas as nossas capacidades perceptivas e tem como objetivo principal a
formação humana. Bello (1965) afirma que a educação estética baseia-se no
cultivo de nossas faculdades perceptivas e cognitivas com o objetivo de
perceber e gozar a beleza das coisas. Nesta perspectiva, partilhamos com
Duarte Júnior (2008) a afirmativa de que ocorre, na experiência estética, um
equilíbrio entre as faculdades emocionais e intelectuais, entre a razão, os
sentimentos e a imaginação, diferentemente da experiência cotidiana em que o
intelecto orienta a percepção. De acordo com Ormezzano,

O aspecto estético é essencial para todo o processo educativo,
que começa no seio familiar, continua em diversas instituições
educacionais formais (escolas, colégios, universidades), não
formais (grupos de estudo, viagens, conferências, apreciação
de obras de arte e outras) e informais, e se estende ao longo
da vida, pelas experiências cotidianas e em estreita ligação
com o ambiente (2008, p. 65).

Consideramos que uma educação em arte preocupada com a formação
estética dos alunos precisa atentar ainda para a possibilidade de uma
degradação precoce do senso estético, tão favorecida atualmente pela
banalização da arte pelos meios de comunicação de massa. Pillar afirma que
A educação estética tem como lugar privilegiado o ensino de
Arte, entendendo por educação estética as várias formas de
leitura, de fruição que podem ser possibilitadas às crianças,
tanto a partir de seu cotidiano como de obras de Arte.
Compreender o contexto dos materiais utilizados, das
propostas, das pesquisas dos artistas é poder conceber a Arte
não só como um fazer mas também como uma forma de
pensar em e sobre Arte (2011, p. 71-72).

Assim, a educação estética não visa somente à apropriação dos
conceitos tradicionais de estética que se referem ao belo na arte, mas sim a
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diversas formas de sociabilidade nos diferentes setores da atividade e do
conhecimento humano.
Também não deixa de ser perceptível o descuido e o descaso de nossas
agências educativas quanto à formação integral dos alunos e as ações
educativas pouca ou nenhuma importância têm dado a essas questões, seja na
teoria ou na prática, pois, apesar da extraordinária produção cultural brasileira,
“produz saberes ainda pouco conhecidos e não suficientemente valorizados
pela sociedade” (ORMEZZANO, 2008, p. 67).
Podemos perceber que um dos maiores desafios da inserção da arte no
contexto escolar é a dificuldade que professores e alunos demonstram ao
tentar conferir-lhe uma utilidade, o que, muitas vezes, mascara preconceitos
contra a arte e os artistas. É preciso ter sempre em mente que a arte – tal qual
a concebemos hoje – não possui utilidade imediata ou pragmática. A obra de
arte não nos mostra significados explícitos, mas expressa um universo de
sentidos que permite ao expectador a sua fruição (DUARTE JÚNIOR, 1988), o
que não quer dizer, absolutamente, que ela não tenha uma função. A arte
possui uma função transcendente, ou seja, simboliza estados de consciência e
mobiliza a nossa percepção, emoção e razão e pode, como qualquer outra
manifestação cultural humana, influenciar a sociedade, a política, a educação,
as ideologias, reafirmando ou criticando seus valores.
Desta maneira, as tendências que se manifestam na arte dentro do
contexto educacional refletem uma necessidade urgente de se estabelecer
solidamente no currículo escolar um quadro conceitual que focalize a
especificidade de cada área e defina seus contornos (BRASIL, 1998). E
reiteramos que a presença da arte no contexto escolar oportuniza aos
educandos experienciar e sentir aquilo que, de certa forma, não é possível
vivenciar no cotidiano, permitindo-lhes uma visão global de sua cultura e de
seus contemporâneos, relacionando-os entre si. “A arte é o meio indispensável
para esta união do indivíduo com o todo; reflete a infinita capacidade humana
para a associação, para a circulação de experiências e idéias” (FISHER apud
DUARTE JÚNIOR, 1988, p. 108).
Consideramos a possibilidade de aproximação da arte por diferentes
motivos, mas, para uma compreensão mais significativa deste campo do
conhecimento, acreditamos ser necessário estimular a nossa sensibilidade, o
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que somente pode acontecer através de uma familiaridade cada vez mais
frequente com as diferentes linguagens e produções artísticas das várias
épocas, contextos e culturas. Tal consideração vem ratificada por Coli ao
afirmar que
Essas dificuldades simples, e outras mais profundas estão
sempre presentes no nosso contato com a obra. Para
conseguirmos dialogar com ela, é preciso enriquecer esse
contato. E se não há dúvida de que temos preferências e
afinidades por um ou outro objeto artístico, o importante é que
nossa relação com ele seja sempre rica (1986, p. 126).

Tal relação vai exigir de nós uma disponibilidade de apreciação da arte,
deixando de lado os preconceitos e o medo de expormos a nossa ignorância,
na busca constante de uma ampliação de nosso repertório cultural. É através
da frequentação às artes que o nosso senso estético será formado, educado ou
desenvolvido. Aranha e Martins (2005) salientam que

A freqüentação, como é chamada essa convivência com as
obras de arte, ajuda a construir um certo “vocabulário” de
estilos, de artistas, épocas, linguagens, suportes. Aprende-se
arte por meio do fazer artístico, explorando linguagens e
materiais, o que nos faz compreender melhor as dificuldades e
as soluções encontradas pelos artistas (2005, p. 135, grifo das
autoras).

Para Fusari e Ferraz (2001), a imersão no mundo da arte pode se dar
ainda através do conhecimento ou da participação no processo de produção,
veiculação e consumo dos produtos artísticos que envolve diferentes
elementos. Os autores, artistas e criadores profissionais ou não encontram-se
inseridos em um contexto histórico e sociocultural através do qual sintetizam,
em suas obras os seus conhecimentos e a sua sensibilidade. Os produtos
artísticos ou obras de arte constituem os frutos de um trabalho representativo
do mundo, da natureza ou do imaginário que unem a técnica, a emotividade e a
habilidade de seus autores. A comunicação ou divulgação são as diversas
formas de apresentar, expor ou veicular os produtos artísticos e suas
concepções estéticas, intermediando-os entre as pessoas e o contexto social.
Finalmente, o público ou os expectadores são aqueles indivíduos inseridos em
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um contexto histórico e sociocultural que nem sempre é o mesmo dos artistas,
mas que criam relações de sensibilidade, crítica, admiração, repulsa ou poder
com as obras ou seus produtores. De acordo com as mesmas autoras,

A participação do espectador frente aos objetos artísticos
caracteriza-se, pois, pela manifestação de suas atitudes e
habilidades – culturalmente apreendidas – de gostar, analisar,
compreender os trabalhos de arte e seus autores. Esses seus
saberes são resultantes de raízes culturais e de influências de
seu ambiente cotidiano, educacional. Ao mesmo tempo, são
saberes oriundos de suas próprias experimentações, reflexões,
estudos e intervenções como agentes da recepção artística (p.
112).

Somos favoráveis a que a arte no contexto escolar deva valorizar o
mundo da criança, do jovem e do adulto, tornando-o mais vivo, prazeroso,
criativo, sensível e poético, e não deve reduzir-se a simples elemento
decorativo ou ornamental nos currículos. O ensino-aprendizagem de arte na
escola deve configurar-se numa concepção de arte e educação como ações
que se relacionam entre si, propiciando a criação de outras práticas de arte e
de vida, contribuindo para o aperfeiçoamento do ser humano.
Para Martins (2011), o processo de ensinar e aprender arte quando
mediado pelo professor, evidencia as intrincadas relações entre os alunos com
seus saberes, interesses, gostos e resistências e o conhecimento a ser
ensinado e aprendido. A mesma autora ressalta ainda que muitos poderiam ser
os mediadores, mas na escola, este papel cabe principalmente ao professor,
pois uma mediação “sempre será a articulação entre as histórias pessoais e
coletivas dos aprendizes de Arte, enredada na teia sócio-histórico cultural da
humanidade nessa área do conhecimento” (p. 56).
Cremos que talvez ainda esteja em tempo de trazer de volta a fantasia e
o encanto para a educação de nossos dias, pois, sendo a arte um produto
criativo da imaginação humana é, ao mesmo tempo, uma problematizadora da
realidade na medida em que a revela e recria numa teia de emoção e
sensibilidade.

Nesse

contexto,

consideramos

que

formar

e

capacitar

professores e profissionais da educação para o trabalho com arte é preparar
elementos capazes de pensar, criar, justificar e coordenar ações inerentes à
produtividade artística, estética e cultural.
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1.6 A formação profissional e estética do arte-educador

Conforme foi dito na introdução deste trabalho, consideraremos a
expressão arte-educador como forma designação geral daquele profissional da
educação formal que ministra conteúdos de arte no Ensino Fundamental (6º ao
9º ano) e Médio em escolas regulares da rede pública e privada de Barbacena
e região, cuja formação, vivências e experiências no campo da educação e da
arte serão o principal foco da presente pesquisa.
Certamente, qualificar a função do profissional da educação não é tarefa
fácil nem simples e é bastante comum identificar o fazer docente somente com
o trabalho de ensinar, considerando ainda o ensino como a simples
transmissão de um determinado conhecimento.
Concordamos com Tardif (2007), segundo o qual o professor traz
consigo “as marcas de sua própria identidade, e uma boa parte de sua
existência é caracterizada por sua atuação profissional” (p. 56-57). Assim
sendo, uma grande parcela da competência profissional dos professores tem
raízes na sua trajetória e história de vida. O professor detém em si uma
pluralidade de saberes articulados que vão sendo incorporados e aglutinados
ao longo de seus percursos pessoais, ao que ele chamou de pluralismo
epistemológico dos saberes do professor, os quais vão sendo paulatinamente
construídos não só a partir da formação acadêmica (saberes disciplinares e
curriculares), mas também da própria experiência de vida e do exercício da
profissão. Espera-se, então, segundo o autor, que o professor possua, além
dos conhecimentos apropriados ao exercício de sua função, um saber prático
desenvolvido e aprimorado em suas experiências cotidianas em sala de aula:
os professores de profissão possuem saberes específicos que
são mobilizados, utilizados e produzidos por eles no âmbito de
suas tarefas cotidianas. Noutras palavras, o que se propõe é
considerar os professores como sujeitos que possuem, utilizam
e produzem saberes específicos ao seu ofício, ao seu trabalho
(p. 228).

Tais saberes práticos – faz-se necessário ressaltar – não devem ser
confundidos com os saberes oriundos da prática, uma vez que “eles não se
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superpõem à prática para melhor conhecê-la, mas se integram a ela e dela são
partes constituintes enquanto prática docente” (TARDIF, 2007, p. 49).
Para o desenvolvimento deste trabalho de pesquisa, consideramos a
afirmação de Schlindwein (2006) de que a formação de professores é um
processo

complexo

que

abarca

a

formação

individual,

ou

seja,

o

desenvolvimento e a estruturação da pessoa enquanto profissional e a
formação institucional através da qual ele planeja e desenvolve as atividades
inerentes à sua formação. Desta maneira, a formação docente é um processo
contínuo e prolongado através do qual a relação do indivíduo com o seu campo
profissional vai sendo construída e se desenvolvendo até chegar a uma
identidade profissional.
No contexto da sociedade brasileira, a tarefa do professor é
uma tarefa social e política extremamente complexa, exigindo
do professor ações e decisões imediatas, observações atentas
aos fenômenos emergentes e implícitos no seu fazer (p. 44).

É inegável o papel fundamental que o professor exerce na formação das
gerações mais jovens. As experiências mais significativas que estes indivíduos
poderão vivenciar na escola estarão diretamente ligadas à formação e à
competência pedagógica de seus professores. Desta maneira, o arte-educador,
através de seu percurso acadêmico e de suas experiências de vida, deverá ser
capaz de implementar na escola uma cultura pedagógica que esteja voltada
aos aspectos mais sensíveis da formação de seus alunos.
Para

Martins

(2011),

certas

terminologias

definem

trajetórias

metodológicas que “acabam abarcando uma complexidade de conceitos que se
(inter)relacionam” (p. 52), situando o arte-educador em um espaço de
mediação entre o conhecimento e o aluno, justapondo sua competência
acadêmica à pedagógica.
Como professores de Arte temos de conhecer desde os
conceitos fundamentais da linguagem da Arte até os meandros
da linguagem artística em que se trabalha. Temos de saber
como ela se produz – seus elementos, seus códigos – e
também como foi e é sua presença na cultura humana, o que
implica numa visão multicultural, na valorização da diversidade
cultural. É preciso, ainda, conhecer seu modo específico de
percepção, como se estabelece um contato mais sensível,
como são construídos os sentidos a partir das leituras, como
aprimorar o olhar, o ouvido, o corpo (p. 52).
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Mesmo estando sempre ligada à ideia de educação, no Brasil, a arte na
escola quase sempre ficou à margem do currículo escolar em relação a outras
disciplinas consideradas como mais importantes para a formação do aluno.
Segundos os PCNs/Arte (1998), até a década de 60, poucos eram os cursos de
formação docente em artes e professores de quaisquer outras disciplinas ou
artistas formados em escolas vocacionais (conservatórios, escolas de belas
artes ou artes dramáticas) podiam assumir as aulas.
Com a implantação da Educação Artística nos currículos escolares
através da Lei Federal 5.692 em 1971, abriram-se novos espaços e mercado
de trabalho na educação, mas, ao mesmo tempo, surgiram muitas dificuldades
relacionadas à teoria, prática, ensino e aprendizagem desses conteúdos
(BRASIL, 1998, p. 27), pois os profissionais oriundos das faculdades recémcriadas eram formados basicamente em conteúdos técnicos e careciam de
base conceitual artística mais profunda, ou seja, a maioria deles dominava
apenas as diferentes técnicas e os materiais do fazer artístico. Muitos desses
professores eram ainda capacitados em cursos de curta duração que
consistiam basicamente em orientações curriculares, listas de atividades a
serem desenvolvidas e sugestões de livros didáticos a partir de documentos
oficiais.
Infelizmente, cumpre-nos observar que desde a implantação da
Educação Artística como atividade educativa no currículo escolar até os dias
de hoje, pouca coisa mudou quanto à situação e à formação dos professores
em arte. Segundo Marques (1992),
A construção científica da profissão há de realizar-se [...] na
abertura de uma racionalidade ampla, emancipatória,
instrumental e expressiva, em que os processos de
aprendizagem coletiva de capacidades comunicativas e
habilidades cognitivas estejam relacionados com os processos
de questionamento dos saberes feitos, de descobertas, de
elaboração e de expressão autônoma do próprio saber
construído no confronto e nos desafios das práticas sociais (p.
50).

Outra dificuldade a ser enfrentada pelos arte-educadores na época foi a
polivalência nas diferentes linguagens artísticas exigida pela Educação Artística
que acabou acarretando uma fragmentação dos currículos e uma queda
significativa na qualidade dos processos de ensino e aprendizagem, muitas
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vezes reduzidos “a propostas de atividades variadas que combinassem Artes
Plásticas, Música, Teatro e Dança, sem aprofundamento dos saberes
referentes a cada uma delas” (BRASIL, 1998, p. 27). Segundo Coutinho,
[...] na maioria dos casos, as tentativas de adequação dos
cursos de formação de professores de Arte tem se operado
apenas na superfície e não nas estruturas curriculares.
Encontramos novos cursos de licenciatura em Artes Visuais,
[...] com fortes resquícios dos cursos polivalentes de Educação
Artística, das licenciaturas de Desenho e Plástica ou dos
cursos das Escolas de Belas-Artes (2011, p. 154, grifos da
autora).

A mesma autora ressalta ainda dois pontos importantes na formação do
arte-educador: primeiramente, ele deve estar em estreito contato com uma
poética pessoal que o estimule a decidir o rumo de suas pesquisas e
produções e que lhe permita compreender a complexidade cultural e sua
importância na formação dos sujeitos. Em segundo lugar, necessita de
oportunidades para estar cotidianamente em contato com a arte, o que lhe dará
suporte para reflexões sobre os diversos sistemas de representações e suas
interfaces com os contextos históricos, culturais e sociais nos quais eles se
manifestam.
Além dessa peculiaridade inerente ao objeto do conhecimento,
é preciso, também, propiciar situações para que o futuro
professor possa conhecer os outros sujeitos do processo: as
crianças, os jovens, seus alunos. Entender como crescem e se
relacionam como o meio social e cultural. Como estabelecem a
comunicação e como desenvolvem as linguagens e as
expressões. Enfim, como aprendem? (p. 157).

A nosso ver, os cursos de formação de professores não se encontram
preparados para atender tais demandas. Em sua maioria abordam questões
relacionadas à criatividade e expressão individual dos alunos, sem maiores
preocupações com as mais recentes propostas de ensino e aprendizagem em
arte. Esta situação não difere muito dos demais níveis de ensino. Ainda
organizadas de forma pragmática e transformadas em agências de
conhecimento objetivo, as universidades brasileiras ainda não conseguiram
estabelecer um espaço efetivo em que o artista possa trabalhar e, em muitas
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delas, a pesquisa na área artística praticamente não existe (DUARTE JÚNIOR,
1988). Para Barbosa (2011), é preciso ampliar a quantidade de cursos de Pósgraduação com linhas de pesquisa específicas em Arte-educação para atender
as demandas do país, pois os professores, na maioria das vezes, carecem de
estímulos para buscar especialização e aperfeiçoamento mais aprofundados,
limitando-se aos cursos de curta duração que “quase sempre treinavam para
receitas de ensinar e agora treinam para usar os PCNs” (p. 15).
Consideramos, assim, a importância dessa aproximação entre a arte e a
educação que também é ressaltada por Schlindwein ao afirmar que
[...] a arte possibilita ao educador construir uma prática
pedagógica em que conhecimento, imaginação e expressão
conjugam-se dinamicamente, beneficiando o desempenho do
estudante, favorecendo o desenvolvimento da imaginação e
das habilidades, o exercício da criatividade, do senso crítico e
da melhor absorção do conteúdo das aulas (2006, p. 48).

Partilhamos, assim, com Pimentel (2010), a concepção de que o arteeducador precisa estar imerso no ambiente artístico e cultural de seu meio
social, respaldado por uma sólida formação em seu campo de atuação, além
de estar em constante intercâmbio com outros campos do conhecimento e
novas linguagens. Para a autora, a arte-educação diferencia-se do ensino
especializado de arte, uma vez que esta tem por propósito principal o ensino e
a aprendizagem de competências em arte (pintura, música, desenho, dança,
teatro) enquanto que a arte-educação tem como foco a comunicação e a
expressão, a educação dos sentidos, o desenvolvimento da imaginação, da
criatividade e do senso estético a partir das atividades artísticas, ou seja, o
objeto da arte-educação não é formar o artista, mas proporcionar ao educando
o manejo do raciocínio artístico, da mesma forma que a matemática na
educação básica não pretende formar matemáticos, mas desenvolver nos
alunos o raciocínio lógico.
A questão, entretanto, não é tão simples quanto possa parecer, pois o
trabalho

educacional com

arte

envolve

domínios

técnicos,

materiais,

instrumentais e conceituais, além das experiências estéticas ou sensíveis dos
alunos e a própria subjetividade dos sujeitos envolvidos, uma vez que os
processos de ensinar e aprender pressupõem envolvimento, colaboração,
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cumplicidade, envolvendo os movimentos internos dos sujeitos e os
movimentos externos a eles, com seus julgamentos e valores estéticos
(PIMENTEL, 2010).
Para fazer frente a esta complexidade, acreditamos que o arte-educador
necessita de uma formação continuada na busca de meios e referências que
embasem a sua atuação, experienciando a arte e mantendo-se em constante
processo de construção do próprio conhecimento. Necessita, também,
desenvolver uma sensibilidade e um senso estético que lhe permita perceber
os diferentes tipos de vínculos estabelecidos por seus alunos com os
processos de aprendizagem em artes e seus produtos.
Partindo do que foi anteriormente exposto e de modo geral, o senso
estético não deve ser considerado uma faculdade especial, mas o resultado
da interação dos sentidos com certas habilidades intelectuais e emocionais
direcionadas pela imaginação e pela criatividade. Inserido neste contexto e
atuando sob esta ótica, acreditamos que o professor de arte mostrar-se-á
melhor preparado para entender e explicar a função e a importância da arte
para o indivíduo e a sociedade.
Consideramos desejável, ainda, que o arte-educador emirja de um
percurso de formação acadêmica (magistério, graduação, pós-graduação) que
lhe ofereça conhecimentos técnicos e teóricos suficientes e que lhe permitam
não só fazer, usufruir e contextualizar a arte, como transpor estas situações
para a sua prática docente através de atividades didáticas autônomas e
apropriadas. Conforme pontua Iavelberg (2003), a partir desses conhecimentos
prévios, o arte-educador se completa profissionalmente em constantes
atividades de estudo e pesquisa garantindo para si e seus alunos uma sólida
formação cultural imprescindível na construção de sua prática pedagógica.
Um professor que entra em sintonia com as formas de
vinculação de cada estudante com o saber está mais apto a
instigar o aluno [...], resolver problemas no fazer artístico e
propor questões com suas poéticas pessoais, desenvolvendo
critérios de gosto e valor em relação às suas atividades
artísticas – e de seus pares – e aos objetos de arte (p. 10).

Desta forma, o trabalho docente tende a intensificar-se nas discussões e
planejamentos coletivos, bem como nas inúmeras dificuldades encontradas. É
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importante também que a ação do arte-educador não se restrinja à sala de
aula. Ele deve sempre procurar interagir em outros espaços de cultura onde se
veiculam os produtos artísticos e culturais. Acreditamos, também, que a escola
necessita urgentemente abrir as suas portas à produção cultural da
comunidade numa troca e num fluxo contínuo de construção e circulação de
conhecimentos.
Ao assumirmos um compromisso com o conhecimento sensível,
disponibilizamos os produtos e resultados de nossa competência, de nossa
formação e de nossa prática através dos quais toda ação educativa poderá ser
pensada e redefinida de forma crítica e reflexiva.

O professor que produz conhecimento pedagógico
desempenha um papel mais significativo entre seus pares e
desfruta de seu trabalho, pois exercita uma prática reflexiva e,
assim sendo, pode colaborar efetivamente na reflexão e
discussão sobre as questões que envolvem o ensino de arte
(IAVELBERG, 2003, p. 55).

Somos da opinião de que uma formação ampla, integral e continuada é,
obviamente, uma construção de longo prazo, através da qual o arte-educador
vai ganhando autonomia e segurança para pesquisar, planejar e escolher os
conteúdos, os recursos e as metodologias com as quais pretende trabalhar. Na
construção da sua profissionalidade, vai estabelecendo um conjunto de
habilidades, comportamentos, conhecimentos e valores que vão muito além do
domínio puramente acadêmico ou laboral. De acordo com Contreras (2002), tal
profissionalidade compreende certas atitudes em relação à prática profissional
por parte dos membros de determinada ocupação e do grau de conhecimento e
habilidades que estes detêm. Portanto, julgamos necessário que o arteeducador reconheça e aceite a arte como elemento integrante da vida capaz de
transformá-la e reconstruí-la, ao mesmo tempo em que estabeleça uma relação
com o sublime, com o imponderável.
No capítulo seguinte, abordaremos o ensino da arte na educação
brasileira em seus aspectos fundamentais no que se referem às concepções
estéticas e tendências educacionais, objetivos, conteúdos e metodologias,
traçando um panorama histórico desde os tempos do Brasil colônia até os dias
atuais.
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Figura nº 3: Anita Malfati: Antropofagia
Coleção particular, São Paulo

O ato criador é rebelde e subversivo
– é, sobretudo, um ato de coragem.
João-Francisco Duarte Júnior
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CAPÍTULO 2

O ENSINO DA ARTE NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA

Quem nasceu no Brasil e formou sua consciência
no âmago deste país, não pode, embora querendo,
imitar o caráter e o destino de outros países.
Heitor Villa-Lobosv

Estrutura-se este

segundo capítulo em duas partes principais.

Inicialmente apresentaremos, de maneira sucinta e em linhas gerais, algumas
considerações históricas sobre a arte e a cultura, com o intuito de estabelecer
relações entre estes elementos e a educação brasileira em diferentes contextos
históricos e sociais. Posteriormente, descreveremos, ainda que de forma
bastante objetiva e global, um panorama do desenvolvimento da educação em
arte no Brasil, desde as suas manifestações iniciais até os nossos dias.
Forçosamente, muitos aspectos e detalhes não serão contemplados,
não só porque uma iniciativa de tal fôlego extrapola as pretensões deste
trabalho de pesquisa, mas também, porque os temas abordados apresentam
variações regionais e culturais muito marcantes devido às proporções
continentais de nosso país.
A arte sempre revelou, desde o alvorecer da humanidade, novas
possibilidades de existência e de comunicação que vão além da realidade dos
fatos e das relações habitualmente conhecidas, criadas, estabelecidas e
desenvolvidas em nosso cotidiano, situando-se no ponto de convergência entre
a experiência humana particular e a universal. Desta forma, desafia as coisas
como são, na tentativa de revelar como poderiam ser, ou seja, outro modo –
particular ou coletivo – de significar o mundo (BRASIL, 1998). A arte constituise, pois, numa maneira de atingir certas dimensões humanas que nem sempre
são passíveis de simbolização conceitual.
Acreditamos que uma educação em arte não envolve apenas atividades
de produção artística ou conhecimento do universo da arte através do domínio
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de técnicas, materiais, conteúdos e procedimentos, mas uma crescente
conquista da significação daquilo que se produz e da apropriação do que já foi
produzido, além de um conhecimento que decorre de nossa posição particular
perante a própria história da arte e suas relações com os processos
educativos.
Ao desenvolvermos uma relação histórica entre a arte e a educação
brasileira, pudemos observar que o desenvolvimento da sensibilidade e da
percepção estética dos indivíduos é alimentado pelo contato e convívio com as
diferentes linguagens artísticas, fenômenos e produtos culturais nos diversos
contextos sociais, culturais, geográficos e temporais.
Tal como Fusari e Ferraz (1999), consideraremos aqui a história da
educação em arte no Brasil como sendo aquela construída por alunos e
professores em suas práticas e teorias pedagógicas. Notadamente, estas
ações encontram-se influenciadas pelas concepções de cada época, pelo que
vimos justificar uma abordagem histórico-linear do ensino de arte no Brasil,
uma vez que sua prática vem se afirmando na educação e que, segundo
Pereira (2006), constitui um “campo de atividades e pesquisas de extrema
importância para o desenvolvimento do educando, tanto cognitivo, quanto
emocional e motor” (p. 125).
Observamos também que, cada vez mais, ampliam-se as competências
e responsabilidades da escola, cabendo a ela proporcionar aos seus alunos as
experiências estéticas e um contato mais íntimo com os fenômenos culturais e
os produtos artísticos.
Podemos perceber, entretanto, que durante o percurso histórico da
educação brasileira, tanto os padrões culturais da escola quanto os do
cotidiano extraescolar não se mostraram suficientes para um efetivo
aprendizado em arte, pois sendo esta uma área específica do conhecimento
humano, sua presença na educação já não pode ser considerada como mera
ferramenta de apoio às demais atividades e conteúdos de ensino ou de
formação propedêutica para a vida ou o trabalho.
Assim sendo, somos da opinião que uma educação escolar em arte
pressupõe considerá-la tão importante quanto os demais campos da atividade
e do conhecimento humano, relacionando-se tanto com a formação docente
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quanto com a prática pedagógica, considerando-se as questões teórico-práticometodológicas que fundamentem a ação educativa do professor.
A atividade artística compreende concepção, criação, percepção, leitura
e interpretação das obras de arte em diferentes contextos o que, infelizmente –
conforme pode ser observado neste trabalho de pesquisa – ainda não
corresponde à realidade de nossas escolas. Tampouco contempla as práticas
docentes que ainda privilegiam um currículo tradicional, desagregado, livresco
e elitista, herança do modelo educacional jesuítico do período colonial e que
desconsidera – quase que completamente – os saberes e as manifestações
extracurriculares que se desenvolvem fora do âmbito escolar como, por
exemplo, os produtos da cultura popular.
Ao longo de mais de três décadas de prática artística profissional e
atuação docente, pudemos perceber o quanto o ensino escolar de arte no
Brasil ainda reproduz o modelo europeu e norte-americano no qual a arte
considerada erudita é somente aquela feita por brancos e do sexo masculino.
Simplesmente a título de exemplo, podemos citar Bach, Mozart, Beethoven,
Chopin, Da Vinci, Michelangelo, Picasso, Dali, Carlos Gomes, Villa-Lobos,
Niemayer e tantos outros, numa constelação quase infinita onde brilham
pouquíssimos nomes femininos como Tarsila do Amaral e Chiquinha Gonzaga
ou ainda artistas negros e mestiços. Conforme ressalta Richter (2011), todas as
demais manifestações artísticas que se desviam do padrão considerado culto
ou erudito, tendem a se classificar em categorias consideradas menores como
folclore, arte popular, negra ou indígena.
O que podemos notar, com bastante clareza, ainda hoje, na educação
escolar brasileira, é uma disputa entre os conteúdos de arte e as outras
disciplinas tidas como “acadêmicas”, alicerçadas em uma suposta hierarquia do
conhecimento. Observamos que a escola ainda busca manter as experiências
artísticas confinadas a um escalão inferior da estrutura curricular, numa
concepção elitista que considera os artistas e suas produções universalmente
aceitos como algo muito distante da vivência diária de nossos professores e
alunos. No entanto, novos paradigmas para uma educação multi e intercultural
estão fazendo com que, cada vez mais, arte-educadores, pedagogos e demais
interessados em arte e educação reivindiquem novas políticas públicas que
favoreçam a efetivação do ensino de arte nas escolas brasileiras.
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Tal situação vem reforçar a necessidade de valorizar, no contexto
escolar, a relação dinâmica que se estabelece entre a produção artística
erudita e popular, entre o universal e o particular, conforme já foi discutido no
capítulo anterior.
A partir do século XIX no Brasil, os aspetos socioculturais foram os
principais responsáveis por estabelecer uma maior interação entre a arte e a
educação. Inicialmente como preparação de operários através do ensino e
aprendizado do desenho e, posteriormente, firmando-se no século XX através
de importantes movimentos culturais como a Semana de Arte Moderna de
1922 e as Bienais de São Paulo (FUSARI e FERRAZ, 1999). Podemos
destacar ainda, nesse panorama, a criação das universidades nos anos 30, a
instituição dos primeiros cursos de pós-graduação em artes nos anos 80 e a
obrigatoriedade de inclusão dos conteúdos de artes no currículo escolar nos
anos 90 como determinantes primordiais da manutenção dessa interação.
Podemos perceber, também, que o pragmatismo e a descontinuidade
são marcas características da educação brasileira desde os seus primórdios.
Apesar da relação entre arte e educação manter-se mais ou menos constante
desde o começo de nossa história, a nossa educação traz ainda consigo a
marca do imediatismo, ou seja, a de procurar, desde as suas origens, ser útil e
apresentar respostas imediatas e eficazes para as demandas que se
apresentam a cada momento.
Mesmo considerando as determinações legais e as políticas públicas
que vêm, sistematicamente, incidindo sobre os rumos da educação brasileira,
podemos afirmar que estas não representaram, até o momento, garantia de
efetivação ou de suficiência de um currículo de arte na escola. Tampouco
conseguiram tornar os nossos estudantes mais aptos a compreenderem e
utilizarem as diferentes linguagens artísticas, causando-nos um considerável
atraso nos processos arte-educativos.
As

causas

principais

deste

descompasso

parecem

originar-se,

principalmente, na falta de preparo e de aprofundamento dos nossos
professores – conforme as análises a serem consideradas no capítulo terceiro
deste trabalho – e no pouco compromisso da escola com a história da arte e da
cultura. Além disso, a dissociação entre o fazer artístico e a contextualização
da obra de arte, o atrofiamento do senso estético pela mídia massificadora, os
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apelos exagerados de consumo aliados ao descaso para com a diversidade
cultural contribuem, senão para o insucesso, no mínimo, para uma morosidade
no desenvolvimento dos processos da arte-educação no Brasil. Preocupa-nos,
ainda na educação e na sociedade brasileira, a falta de reconhecimento da
importância da arte não só para o desenvolvimento da subjetividade, mas
também para o desenvolvimento cultural dos alunos e para a construção do
seu conhecimento do mundo.
Pensamos ser necessário estabelecer novos conceitos e paradigmas
que fundamentem a educação em arte nas escolas e que não descartem o
passado nem as estruturas sociais, mas submeta-os a uma nova ordem, uma
nova hierarquia de valores.
Na tentativa de compreender tais aspectos na história da educação
brasileira e, por conseguinte, no ensino escolar de arte, é necessário relacionálos ao seu conteúdo e à organização institucional que lhes dá suporte (NUNES
e CARVALHO, 1995). Para tanto, não é suficiente uma simples mudança de
terminologia – uma vez que estas somente desvelam escolhas conceituais e
trajetórias metodológicas – mas uma nova reflexão sobre as nossas próprias
atitudes e saberes enquanto arte-educadores, sem a imposição de modelos
culturais distantes da realidade dos nossos alunos. Tais preocupações
aparecem quase sempre relacionadas entre si, uma vez que o exame dos
produtos artísticos e culturais não exclui a análise dos lugares e das práticas
que os instituíram.
Outro problema que consideramos relevante e sobre o qual buscaremos
refletir a partir desta pesquisa é o distanciamento culturalmente estabelecido e
aceito entre quem faz arte – o artista – e quem ensina arte – o professor. Para
Martins (2011), os cursos de formação de professores de arte ainda não
conseguiram responder à demanda de atualização profissional de seus alunos
nem de seus próprios professores, porque, na maioria das vezes, escola e
professores não são fruidores de arte. Não visitam nem promovem exposições,
não assistem ou produzem espetáculos e concertos, o que compromete a
mediação entre os conhecimentos sobre a arte e os seus alunos. Estes,
mesmo oriundos de classes populares, podem perfeitamente usufruir das
produções artísticas universalmente aceitas pelas classes dominantes,
filtrando-os através de seus próprios valores culturais (VAINFAS, 1997).
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2.1 Um pouco de história
Podemos afirmar que as primeiras tentativas de um ensino oficial em
artes no Brasil tiveram início com a chegada da Missão Artística Francesa em
26 de março de 1816, formada por artistas europeus de evidente formação
neoclássica e encarregados de introduzir o ensino superior e acadêmico de
belas-artes no Rio de Janeiro, a partir da bem-sucedida experiência dos
artistas franceses no México.
A pedido de dom João VI, o embaixador de Portugal em Paris,
marquês de Marialva, [...] trata de preparar a missão [...]. Os
portugueses solicitam os critérios de gosto e civilidade da
França, que assina a obra de acordo com a recente tradição da
pintura histórica [...] (BELLUZZO, 1994, p. 83).

Antes disso, durante o período colonial, os padres jesuítas, que aqui
desembarcaram em 1549, já utilizavam técnicas artísticas e de formação de
artesãos em suas oficinas para promover a catequese dos gentios e dos filhos
dos colonos portugueses. Nota-se, entretanto, no sistema educacional jesuíta
uma tendência à separação entre a retórica (filosofia, gramática latina, ciências
e humanidades) e o trabalho manufaturado, entre os valores das classes
dominantes (os teóricos) e aqueles surgidos no meio do povo (os práticos),
com uma clara valorização dos primeiros sobre os demais, o que, de certa
forma, ainda perdura nas concepções educacionais brasileiras.
Esse divórcio [...] entre a cultura e a realidade social
incorporou-se na nossa tradição e chegou até nossos dias.
Ainda hoje lutamos contra a inércia dessa tradição, procurando
restabelecer, na educação nacional, o nexo vital entre a cultura
e a vida social, perdido desde o período heróico (MATTOS,
1958, p. 297).

A Missão Artística Francesa, liderada pelo pintor Joachim Lebreton,
contava com a participação de renomados artistas como Jean Baptiste Debret
e Nicolas-Antoine Taunay (pintores), Auguste Henri de Montigny (arquiteto),
Auguste Marie Taunay e Marc Ferrez (escultores) e do músico e compositor
austríaco Sigismund Neukomm encarregado por algum tempo da educação
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musical do príncipe D. Pedro, além de um grande séquito de aprendizes,
auxiliares, ferreiros, carpinteiros e gravadores. Apesar da relevância de sua
atuação, contribuiu para a imposição de uma estética estrangeira que se firmou
“à revelia do estilo barroco brasileiro, interrompendo a tradição da arte colonial”
(ARANHA, 1996, p. 151).
Ainda em 1816, Joachim Lebreton apresentou ao Ministro Antônio de
Araújo e Azevedo, o Conde da Barca, uma proposta de ensino de arte a partir
da criação de uma escola superior de belas-artes cujo ensino se daria a partir
de atividades teóricas e práticas, tais como cópias das obras dos grandes
mestres, desenho da natureza, modelagem, escultura e pintura acadêmica com
modelos vivos, estudo da arquitetura antiga, construção e perspectiva. Para a
formação dos artífices (artesãos), propunha a criação de uma escola paralela
de Desenho para Artes e Ofícios com ensino gratuito. Tal projeto demonstrou,
no entanto, forte contrastante com o sistema de ensino vigente, ainda baseado
nas corporações medievais de ofícios onde os aprendizes se formavam no
convívio cotidiano com seus mestres. Também praticamente inexistia um
sistema de circulação de arte na época, uma vez que não havia demanda ou
mercado para uma arte profana ou palaciana. A encomenda de produtos
artísticos era quase que uma exclusivamente da igreja católica e havia pouco
ou nenhum reconhecimento para os artistas que os produziam.
Esta situação demonstra que, desde os seus primórdios, a educação
brasileira em artes caracterizou-se pelo distanciamento dos aspectos
cotidianos e pelo alheamento do próprio contexto no qual se achava inserida,
pois nunca houve, por parte dos colonizadores portugueses, nenhum interesse
em desenvolver ou permitir que aqui se desenvolvesse uma vida cultural com
características próprias. “A incipiente vida cultural do Brasil-colônia nada mais
era que um apêndice, uma extensão mais pobre da cultura européia” (DUARTE
JÚNIOR, 1988, p. 120).
Desde o século XVII, existiam, na Bahia, em Olinda e na cidade de
Santa Cruz no Rio de Janeiro, escolas de música nos moldes europeus da
época. A extração de ouro e diamantes, no século XVIII, possibilitou o
surgimento de uma movimentada vida musical em Minas Gerais e a educação
musical ficava sob a responsabilidade dos regentes de pequenas orquestras
que transformavam suas próprias casas em escolas, nas quais abrigavam seus
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alunos, alimentando-os e ensinando-lhes música e latim. Entretanto, após a
expulsão dos jesuítas do Brasil, em 1759, como consequência das reformas
pombalinas, abriu-se uma lacuna na educação brasileira, o que veio permitir a
importação de modelos europeus que, aos poucos, se incorporaram ao gosto e
à estética do país.
Após a instalação da família real portuguesa no Rio de Janeiro, D. João
VI concedeu uma pensão anual ao Padre José Maurício Nunes Garcia para
que este mantivesse um conservatório de música em sua casa, preparando
músicos para atuarem na Capela Real. Um de seus alunos foi Francisco
Manuel da Silva, autor da música do nosso Hino Nacional.
D. João VI, como os seus antepassados, cultivava a música e
desde cedo mandara vir músicos estrangeiros para o deleite da
classe culta. Também a arte cênica contou com o seu incentivo
e o teatro lírico passou a ter a preferência da gente da
sociedade. Mas o divertimento mesmo dessa camada senhoril
era assegurado nos salões, onde o canto e a dança animavam
os saraus que agora se multiplicavam (DINIZ, 1999, p. 42).

Somente em 5 de novembro de 1826, é criada por D. Pedro I a
Academia Imperial de Belas Artes, como um resultado tardio da Missão
Artística Francesa chegada dez anos antes. Nela se formaram grandes artistas
como Victor Meirelles, Pedro Américo, Eliseu Visconti, dentre outros. Aos
poucos, entretanto, a Academia voltou-se a uma clientela aristocrática, em
detrimento das classes operárias, o que contribuiu ainda mais para a elitização
do ensino de arte, um luxo destinado a uns poucos privilegiados. Pode-se notar
com clareza no ensino de arte da época uma nova imposição de valores
estrangeiros, principalmente da estética neoclássica em pleno esplendor na
Europa sobre o nosso barroco-rococó que vinha sendo assimilado desde os
primeiros tempos da colônia.
O neoclássico surge na Europa como oposição ao barroco e ao
rococó e recorre ao universo greco-latino e renascentista,
propondo uma redução da dimensão sensível do trabalho a
elementos formais rigorosos. No Brasil, o barroco é
considerado “menor” e popular; e o neoclássico, uma
concepção burguesa (IAVELBERG, 2003, p. 110).
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O mesmo se dava com o ensino de música. Professores estrangeiros,
principalmente italianos e franceses, dedicavam-se a ensinar piano às
sinhazinhas brasileiras do segundo reinado, e raras eram as casas, mesmo as
menos remediadas, em que não houvesse na sala um piano, o que valeu ao
Rio de Janeiro desta época o apelido de “Cidade dos pianos” ou “Pianópolis”
no dizer de Araújo Porto Alegre (DINIZ, 1999).
Numa época em que se começava a forjar uma cultura nitidamente
nacional,
a música assume maior importância pelo seu alcance e
extensão. Estava presente no cotidiano da população nas
rabecas ou pianos, nos assobios ou nas palmas ritmadas, nas
flautas ou atabaques, nos espetáculos líricos ou nas bandas
militares, nas festas das igrejas ou nos coretos das praças
públicas. Valsas nos salões das gentes senhoriais, polca nas
salas familiares, lundu nas rodas de dança da gente escrava; a
música tudo preenchia, tudo invadia, a todos satisfazia (DINIZ,
1999, p. 29-30).

No âmbito popular, a modinha sobrevivia, desde o século XVII, nas
vozes e nas violas e era “cantada à luz da lua em serenatas nas pequenas
cidades do interior, pelos bairros mais pobres e subúrbios distantes dos
grandes centros” (TINHORÃO, 1975, p. 30).
Havia ainda as chamadas “músicas de barbeiros”, geralmente
compostas por um pequeno grupo de negros escravos aprendizes ou oficiais
barbeiros que tocavam instrumentos de sopro e percussão nas festas
religiosas, uma vez que as bandas militares não se prestavam a estes serviços
por questões de disciplina. Também existiam, desde o século XVIII, escolas de
música para negros escravos, cuja execução vocal muito agradou ao Príncipe
Regente quando da chegada da família real ao Brasil (BARRETO, 1938).
Tinhorão (1997) ressalta que, devido à dispendiosa manutenção de
escravos na cidade, certos senhores faziam ensinar-lhes ofícios para que
pudessem prover o próprio sustento e ainda trazer para casa algum dinheiro. O
aprendizado de música pelo escravo aumentava-lhe consideravelmente o valor
comercial e, geralmente, esse predicado era sempre citado pelo proprietário.
Entretanto, esses negros escravos, raramente, frequentavam algum tipo de
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ensino sistemático ou regular. Naturalmente sensíveis à música, aprendiam “de
ouvido” e tocavam “de orelhada”, geralmente ouvindo os outros e praticando
em instrumentos velhos e considerados imprestáveis para os músicos
profissionais.
Em 1848, Francisco Manuel da Silva fundou, com o apoio do Imperador
Pedro II, o Conservatório de Música do Rio de Janeiro que mais tarde se
transformou no Instituto Nacional de Música e corresponde atualmente à
Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. No entanto,
somente em 1854, o ensino oficial de música foi estabelecido através de
decreto imperial. A partir de então as escolas vocacionais multiplicaram-se por
todas as regiões do país.
Até o final do império, o ensino de artes visava principalmente à
produção de bens industriais e destinava-se às classes trabalhadoras, ao
passo que as chamadas belas-artes eram ensinadas em academias e
conservatórios e destinadas à aristocracia. Tal situação “fez com que as artes
literárias sempre fossem vistas com melhores olhos do que as artes plásticas,
musicais e aquelas aplicadas à indústria” (BARBOSA apud DUARTE JÚNIOR,
1988, p. 122).
Com o advento da República, notadamente marcada por muitas
reformas educacionais e pelos ideais liberais e positivistas, pretendeu-se, na
expectativa de consolidar esse novo regime político, realizar mudanças radicais
nas principais instituições sociais. O ensino de artes, porém, que consistia
desde 1870, basicamente, no ensino do desenho em suas diferentes
categorias como desenho artístico, gráfico, decorativo, industrial, devido ao
início e crescimento da industrialização no país, permaneceu praticamente
inalterado. “Por ser tão despojado e tão imediato, o desenho representa o meio
de expressão mais fácil do ponto de vista técnico, e o mais difícil do ponto de
vista artístico” (OSTROWER, 1977, p. 102).

Na prática das escolas, predominava a concepção neoclássica
– com ênfase na linha, no contorno, no traçado e na
configuração. A relação entre ensino de desenho e preparação
para o trabalho continuou, no século XX, para as classes
sociais mais baixas (IAVELBERG, 2003, p. 111).
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Com a regulamentação da instrução primária e secundária no Distrito
Federal através do Decreto nº. 981 de 08 de novembro de 1890, ficou disposto
que o ensino nas escolas primárias abrangeria: Desenho, Elementos de
Música, Trabalhos Manuais para os meninos e Trabalhos de Agulha para as
meninas. O decreto deixava explícito também que, do primeiro ao quinto ano,
haveria duas horas de aula tanto para Desenho quanto para Música e, no sexto
ano, apenas uma hora para Desenho e ainda determinava os conteúdos a
serem desenvolvidos em cada disciplina.
Entre os conteúdos estabelecidos para a disciplina de Desenho,
destacavam-se: linhas retas e suas inúmeras combinações, ornatos diversos,
circunferências, polígonos, rosáceas estreladas, curvas inspiradas no reino
vegetal a partir do estudo e observação de caules, folhas e flores, elementos
básicos de perspectiva, desenho de figuras e máquinas simples, desenho
topográfico, de paisagem e desenho do natural.
Já os conteúdos para a disciplina de Música consistiam em cânticos
escolares em uníssono ou a várias vozes, exercícios de solfejo e fundamentos
elementares de teoria musical tais como leitura de notas na pauta, claves e
conhecimento dos compassos mais simples.
Nos trabalhos manuais, os rapazes deveriam desenvolver atividades
variadas com papel, dobraduras, formas geométricas, recortes, trabalhos com
fitas, desenho de algarismos, caligrafia, cartonagem, caixas, estojos e
carteiras, além de serrar, aplainar e tornear madeira ou ferro. Já as moças
trabalhariam com tecidos, trançados, modelagem, tricô em lã e linha, crochê,
elementos básicos de costura, bainha, cerzido, remendos, noções de corte e
fabrico de vestidos simples e enxoval de crianças, roupas de homem e mulher
e bordado de roupas brancas (SILVA, 2011).
Nesse contexto tradicionalista, as aulas de arte ainda privilegiavam a
cópia do natural ou de obras famosas, ou seja, uma estética de imitação
desenvolvida a partir de modelos escolhidos pelo professor e os trabalhos dos
alunos deveriam exprimir os padrões estéticos aceitos ou adotados pela
sociedade da época (FUSARI e FERRAZ, 2001).
Nas primeiras décadas do século XX, a importância do domínio técnico
do desenho artístico ou geométrico deixava claro o caráter utilitário de uma
educação voltada à preparação para o trabalho, valorizando o traço preciso e a
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cópia fiel de modelos importados, geralmente europeus ou norte-americanos.
Nessa época, o ensino de artes identificava-se com a visão humanista e
cientificista que ainda hoje se reflete na prática de muitos professores e nos
processos escolares. Tanto nas classes primárias como nas secundárias, a
habilidade para o desenho visava, essencialmente, o treino acadêmico da
visão, da mão, da inteligência, da memorização e do gosto da época, quase
nunca da criatividade ou da imaginação.
Deve-se ressaltar também a importância do romantismo (que
ainda se fazia presente no início deste século) nas teses dos
liberais. Sua influência principal se referia aos efeitos da arte
na formação moral dos indivíduos: através da arte o bom e o
belo se vinculavam (DUARTE JÚNIOR, 1988, p. 124, grifo do
autor).

As disciplinas como Desenho, Trabalhos Manuais, Música e Canto
Orfeônico que compunham os currículos dos cursos primários e secundários
tinham por objetivo valorizar as habilidades e os “dons” inatos dos alunos. Todo
o processo de ensino e aprendizagem centrava-se na figura do professor, a
quem competia “ensinar” os conceitos, técnicas, utilização de materiais e os
padrões estéticos das diferentes linguagens artísticas. No caso específico do
Desenho, a disciplina era apresentada sob três formas principais: Desenho
Geométrico, Desenho do Natural e Desenho Pedagógico, conforme se tratasse
de formas decorativas, imitação da natureza ou ilustrações para aulas e textos.
Todo o processo se desenvolvia, porém, a partir de clichês ou modelos prontos
fornecidos pelo professor ou pelos livros didáticos e que deveriam ser
assimilados e copiados pelos alunos da maneira mais fiel possível (BRASIL,
1998). De acordo com Fusari e Ferraz (2001), tais conteúdos englobavam
ainda noções de proporção e perspectiva, texturas, luz e sombra e técnicas de
composição visual. Além disso, dava-se ênfase
a um fazer técnico e científico, de conteúdo reprodutivista,
com a preocupação fundamental no produto do trabalho
escolar, supondo que assim educados os alunos vão saber
depois aplicar esse conhecimento ou trabalhar na sociedade.
Esse ensino de Arte cumpre, pois, a função de manter a
divisão social existente na sociedade – característica esta da
pedagogia tradicional (p. 31).
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Tal como ainda se pode observar nos dias de hoje, na maioria das
nossas escolas, atividades como teatro e dança, quando não ficavam
totalmente excluídas do currículo, destinavam-se apenas às celebrações e
comemorações escolares com funções meramente representativas e sem
nenhum caráter de experiência ou criação artística.
Data dos anos 20, uma tendência, que persiste até os dias de hoje, de
se trabalhar a arte em ambientes especializados, ou seja, fora da escola
regular como em Conservatórios Dramáticos e Musicais, Escolas de Música,
Oficinas, Liceus e Escolinhas de Arte com uma marcante tendência
modernista, principalmente, após a Semana de Arte Moderna de 1922, quando
o significativo crescimento de movimentos culturais por todo o país já
anunciava a modernidade artística e preconizava os movimentos de
vanguarda.
Segundo Brito (1971), “propunham os modernistas uma revisão do
conceito de beleza e abalavam a noção do belo imutável, fundamentado na
filosofia de Platão, segundo afirmavam os teorizadores acadêmicos” (p. 211). A
afirmação do sentimento de nacionalidade brasileira estava, nesse momento,
atrelada aos conceitos de progresso e modernidade: “É uma época nova à
espera também de uma arte nova, que exprima a saga desses tempos e do
porvir” (p. 28).
A Semana de Arte Moderna veio trazer um novo sopro à arte brasileira
através da tentativa de descobrir novos caminhos para a expressão artística.
Um aspecto relevante desta renovação diz respeito à arte
infantil, que passou a ser olhada como apresentando um valor
estético ligado à espontaneidade da criança. Ou seja: a arte
para a criança, deixou de ser vista por muitos como uma
preparação do intelecto ou uma preparação moral, para ser
encarada também como a liberação de fatores emocionais e a
expressão de experiências (DUARTE JÚNIOR, 1988, p. 124).

Esse conceito de arte defendido pelos idealizadores do modernismo
brasileiro esteve diretamente ligado ao contexto histórico e social de uma
época, reflexo da atualidade em que viviam os mentores do movimento.
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No entanto, o ensino oficial brasileiro continuou a considerar a arte um
conteúdo de menor importância, ligado a aspectos técnicos ou utilitários,
destinado a uma posição inferior em relação às demais disciplinas ensinadas
nas escolas.
A partir dos anos 30, com o advento da Escola Nova, tentou-se mudar
os rumos de uma educação tradicional, elitista, acadêmica, livresca e
intelectualista através da valorização de outras atividades no ambiente escolar,
tais como jogos e exercícios físicos que promovessem o desenvolvimento da
motricidade e da percepção, agora direcionadas aos interesses dos próprios
alunos. Essa nova corrente pedagógica foi fortemente influenciada pelas
teorias pragmatista e instrumentalista do norte-americano John Dewey (18591952), defendidas em sua primeira obra pedagógica de importância A escola e
a sociedade (1900), em que defende a importância de se desenvolverem
experiências cognitivas através do “aprender fazendo”, o que vem privilegiar o
crescimento ativo e progressivo do aluno e não mais o professor ou os
conteúdos a serem ensinados.
Segundo Luzuriaga,
A escola4 se baseava nas atividades dos alunos, desde a
economia doméstica, tecelagem e fiação, até as atividades
mais elevadas da literatura, a geografia e a história. Rompeu
com o Plano tradicional de estudos e com a classificação dos
alunos pelo desenvolvimento físico e mental, agrupando-os
pelos interesses e aptidões (1973, p. 236).

Dentro desta mesma perspectiva, o nosso modelo de educação nova
baseou-se no modelo norte-americano trazido por Anísio Teixeira e Fernando
de Azevedo que introduziram o pensamento liberal democrático e a defesa da
escola pública para todos como forma de construção de uma sociedade mais
justa, igualitária e sem privilégios (ARANHA, 1996).
Em 1932, é publicado o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova,
documento que defende a educação pública, leiga, obrigatória e gratuita, e faz
duras críticas ao sistema dual, o qual preconiza escolas e educação diferentes
para ricos e pobres.
4

Trata-se da University Elementary School fundada por John Dewey em 1896, como parte
integrante da Universidade de Chicago e que teve duração de apenas quatro anos.
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No que se refere ao ensino de arte, o movimento escolanovista rompe
com a metodologia baseada nas cópias e reprodução de modelos importados e
busca privilegiar os estados emocionais e psicológicos das pessoas (FUSARI e
FERRAZ, 2001). Segundo Ceição de Barros Barreto (1938), professora de
Canto Orfeônico do período escolanovista, o próprio Anísio Teixeira afirmava
que a educação artística seria um dos postulados da antiguidade reivindicados
para os dias de hoje contra o tradicionalismo estritamente utilitário em que se
encontrava a educação brasileira desde o século passado.
Com a criação da Superintendência de Educação Musical e Arte do
Distrito Federal (SEMA) pelo governo de Getúlio Vargas e tendo à frente o
compositor Heitor Villa-Lobos, pretendeu-se – segundo o pensamento
escolanovista – levar uma linguagem musical sistematizada a todo o Brasil com
preponderância do Canto Orfeônico:
O movimento de 1930 traçava novas diretrizes políticas e
culturais, apontando ao Brasil rumos decisivos, de acordo com
o seu processo lógico de evolução histórica: Cheio de fé na
força poderosa da música, senti que era chegado o momento
de realizar uma alta e nobre missão educadora dentro de
minha pátria. Senti que era preciso dirigir o pensamento às
crianças e ao povo. E resolvi iniciar uma campanha pelo ensino
popular da música no Brasil, crente de que o canto orfeônico é
uma fonte de energia cívica vitalizadora e um poderoso fator
educacional (VILLA-LOBOS apud RIBEIRO, 1987, p. 88-89).

Villa-Lobos era, antes de tudo, um visionário e assim idealizou, no início
de 1932, um Curso de Pedagogia de Música e Canto Orfeônico direcionado
aos futuros professores de música nas escolas, o que parece configurar uma
das primeiras iniciativas de preparação de docentes em arte. Sobre essa
tendência nos fala Vasco Mariz:
Pondo em execução o programa preestabelecido, Villa-Lobos
realizou, apenas com cinco meses de trabalho, uma
demonstração pública com uma massa coral de 13 mil vozes,
constituída de alunos de escolas primárias e secundárias,
Instituto de Educação e Orfeão dos Professores (1983, p. 70).
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O projeto de Villa-Lobos não pretendia formar músicos, mas, adotando o
canto orfeônico como modelo, buscava promover uma educação da
sensibilidade, capaz de possibilitar a fruição musical aliando-a aos princípios de
civismo e valorização das coisas do Brasil, tão alardeados pelo governo de
Vargas.
Infelizmente, o canto orfeônico nas escolas não favoreceu a aquisição
de maiores conhecimentos em matéria de música. Também não correspondeu
aos objetivos de suscitar a curiosidade musical e o desenvolvimento de
habilidades específicas de ouvir, compreender e sentir, proporcionando a
utilização da música como meio de expressão (BARRETO, 1938). O projeto de
Canto Orfeônico acabou por se transformar em aulas de teoria musical “com a
memorização de peças orfeônicas [...] de caráter folclórico, cívico e de
exaltação” (BRASIL, 1998, p. 24).
A Escola Nova considerava os processos de ensino e de aprendizagem
como uma pesquisa individual ou de pequenos grupos em que todo novo
conhecimento surge a partir de problemas ou assuntos de interesse dos alunos
num
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e
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conhecimentos

já

culturalmente

sedimentados não necessitam ser transmitidos, pois serão naturalmente
encontrados e organizados (FUSARI e FERRAZ, 1991). Preconizava também
uma valorização da produção artística infantil com base em seu universo
criativo e imaginativo, conforme as teorias do norte-americano John Dewey e
do austríaco Viktor Lowenfeld, ou seja, uma educação que parte do interesse e
da experiência dos alunos, visando o seu crescimento progressivo. Também o
filósofo inglês Herbert Read, em seu livro A Educação pela Arte, publicado em
1943, preocupou-se com a simbologia e os arquétipos recorrentes na arte
infantil, afirmando que a função da educação deve basear-se na liberdade
individual buscando, com toda a sua diversidade, uma integração entre o
indivíduo e a sociedade.
Aqui no Brasil, a partir dos seus contatos com Herbert Read, Augusto
Rodrigues criou, em 1948, no Rio de Janeiro, a Escolinha de Arte do Brasil,
cujo principal objetivo era o de divulgar o movimento “Educação pela Arte”,
sobre o qual falaremos adiante mais detalhadamente.
A partir da década de 50, as concepções pedagógicas da Escola Nova
passam a sofrer influências socialistas e ressurgem as críticas iniciadas nos
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anos 20 por parte dos setores mais conservadores da sociedade e, também, da
igreja católica, críticas essas agora recrudescidas por “um ferrenho
anticomunismo” (ARANHA, 1996, p. 199). A arte era ainda considerada um
luxo destinado, principalmente, ao lazer das classes burguesas e era sempre
considerada pelos moldes europeus. Segundo Duarte Júnior (1998),
Tais classes nunca viram com bons olhos as manifestações
artísticas populares, consideradas “primitivas” e “incultas”. O
povo que não tinha acesso à arte da elite, também era
desencorajado a até reprimido em suas manifestações
estéticas. Em tal contexto é compreensível que arte e
educação
nunca
fossem
vistas
como
fenômenos
interpenetrantes e complementares (1988, p. 126).

Em meados da década de 60, o curso de Canto Orfeônico foi
transformado em curso de Educação Musical através da Lei nº. 4.024 de
Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, promulgada em 1961.
Durante os anos 50 e 60, o currículo de artes ainda se concentrava na
transmissão reprodutivista dos conteúdos. Uma breve alteração neste contexto
deu-se ainda por influência do movimento escolanovista com sua ênfase na
expressão, nos interesses e na espontaneidade do aluno através da utilização
de métodos e processos de trabalho mais participativos e criativos, valorizando
mais os aspectos afetivos sobre os puramente intelectuais.
Conforme ressalta Aranha (1996), a LDBEN nº. 4.024 já se encontrava
ultrapassada quando de sua publicação em 20 de dezembro de 1961.
Desgastada por treze anos de debates e confronto de interesses desde os
projetos iniciais no Congresso Nacional, esta Lei não propôs grandes
alterações na estrutura educacional, a não ser a preconização de um ensino
secundário menos enciclopédico e menos padronizado, com um menor número
de disciplinas e currículos mais flexíveis, permitindo, além da parte comum
composta pelas disciplinas obrigatórias.
Nessas disciplinas obrigatórias determinadas pelo Conselho Federal de
Educação incluíam-se Português, Matemática, História, Geografia, Ciências e
Educação Física, além de uma parte regional e diferenciada fixada pelos
Conselhos Estaduais de Educação e outra voltada aos interesses das próprias
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escolas com disciplinas escolhidas a partir de uma lista elaborada pelos
mesmos Conselhos Estaduais (PILETTI, 1994).
Entretanto, a maioria das experiências de ensino-aprendizagem em arte
nas escolas continuou, nesse período, fortemente influenciada pela estética
modernista, principalmente do expressionismo, porém um pouco mais voltada
para os desejos e necessidades dos alunos, valorizando suas formas de
expressão e maneiras de compreender o mundo (BRASIL, 1998).
Neste momento, o que os arte-educadores desejavam era que as
atividades artísticas, principalmente em desenho e artes plásticas, assumissem
concepções mais expressivas na busca do desenvolvimento estético dos seus
alunos. Com o golpe militar de 1964, a nova classe dirigente do país procurou
se solidificar no poder restringindo a circulação de ideias na tentativa de
impedir que questionamentos e confrontos surgissem. Conforme destaca
Duarte-Júnior,
A censura abateu-se, com um rigor que chegou às raias do
delírio, especialmente sobre a produção artística nacional.
Impediu-se que artistas dos mais variados campos pudessem
concretizar os sentimentos brotados face a uma vida que não
cabia nos parâmetros governamentais, e que contradizia os
sentidos propostos verticalmente. Impediu-se que a arte –
elemento fundamental para o desenvolvimento do “sentimento
da época” – pudesse exprimir nossa situação cultural e
auxiliasse na compreensão do momento histórico vivido (1988,
p. 127-128).

Neste contexto já bastante desfavorável, as manifestações folclóricas e
populares vão sendo sufocadas pelas novas mensagens de civilização e
modernidade veiculadas pela televisão e vindas, principalmente, dos Estados
Unidos. Aos poucos, o regime militar vai impondo uma política de
despersonalização cultural e um sistema de ensino trazido por especialistas
norte-americanos, cujo principal objetivo era suprir a necessidade de um
mercado de trabalho gerado a partir da instalação das grandes indústrias
multinacionais, principalmente a partir do acordo entre o MEC e a USAID5 em
1966.
5

United States Agency for International Development (Agência dos Estados Unidos para o
Desenvolvimento Internacional).
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As novas teorias sobre arte difundidas no Brasil e no exterior são alvo de
estudo por parte dos professores que, com isso, passam a modificar suas
ações pedagógicas em arte de maneira a expressar a interiorização do ser
humano, sem qualquer preocupação com o realismo ou a reprodução do
mundo real, evitando a cópia a todo custo.
Entretanto, o culto exagerado da livre expressão levou muitos
professores de arte – trabalhando com diferentes métodos e motivações – a
considerar que tudo era permitido e que as formas de expressão dos alunos
não deveriam sofrer qualquer tipo de intervenção docente sob pena de
“bloquear” todo o seu trabalho criativo.
A partir dos anos 70, o discurso educacional brasileiro passou a enfatizar
a expansão de oportunidades de escolarização e o aumento do acesso à
escola. A pedagogia tecnicista, ao pretender melhorar a eficiência da escola e
preparar mão-de-obra para o mercado de trabalho e da indústria em expansão,
toma como seu principal interesse o sistema de organização e planejamento
das aulas e cursos, deixando alunos e professores como elementos
secundários.
A Lei Federal nº. 5.692, promulgada em 11 de agosto de 1971,
reformulou o ensino de 1º e 2º graus e profissionalizou a educação brasileira
“imposta pelo governo quase sem discussão e sem a participação de
estudantes, professores e outros setores interessados” (PILETTI, 1994, p. 120).
Ao definir as diretrizes e bases da educação nacional, esta lei estabeleceu
como objetivo geral “proporcionar aos educandos a formação necessária ao
desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de auto-realização,
preparação para o trabalho e para o exercício consciente da cidadania”
(BRASIL, 1997, p. 14).
A partir de então, o núcleo comum nacional obrigatório passa a abranger
dez

conteúdos

específicos

organizados

em

quatro

grandes

áreas:

Comunicação e Expressão (Língua Portuguesa), Ciências (Matemática e
Ciências Físicas e Biológicas), Estudos Sociais (História, Geografia e
Organização Social e Política do Brasil) e Práticas Educativas (Educação Moral
e Cívica, Programas de Saúde, Educação Física e Educação Artística). Em
1976, é criado um curso específico para a formação de professores de
educação artística.
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As aulas de arte, inclusive com a introdução do desenho geométrico,
falam agora em construção e expressão, num espontaneísmo que, na maioria
dos casos, poucas relações estabelecem com o conhecimento e prática das
linguagens artísticas. O simples domínio e a utilização de materiais e técnicas
diversas são considerados como capacidade de expressão artística dos alunos.
De acordo com os PCNs/Arte (1998), nota-se também, nesse período, uma
tentativa de aproximação entre as manifestações artísticas ocorridas dentro e
fora do ambiente escolar. As escolas promovem festivais de música e de
teatro, como os que ocorriam em determinadas cidades, que provocam grande
mobilização por parte dos alunos.
Mesmo considerada uma atividade educativa e não uma disciplina, a
Educação Artística não deixou de ser considerada por muitos profissionais da
educação dessa época como um avanço. Porém, a grande maioria dos
professores não estava nem habilitada nem preparada para tal.
Inseguros e despreparados, os professores apoiam-se cada vez mais
nos livros didáticos e suas aulas tornam-se bastante superficiais, alicerçadas
na tentativa de enfatizar ora um saber “construir”, ora um saber “exprimir-se”
carecendo, entretanto, de maiores aprofundamentos teórico-metodológicos
(FUSARI e FERRAZ, 2001).
A década de 80 caracterizou-se – quanto ao nosso ensino de arte – por
uma preferência na adoção de metodologias estrangeiras, principalmente
aquelas advindas dos Estados Unidos e da Inglaterra, também conhecidas
como métodos pós-modernos. Esses métodos consideravam a arte como uma
forma de cultura ou um produto dela derivado e não somente como uma
linguagem ou meio de expressão. Tal proposta metodologia buscava priorizar a
contextualização histórica e a leitura de imagens através do citacismo, ou seja,
uma releitura individual de imagens produzidas ao longo da história através de
diferentes processos de edição, cópia, abstração e outras formas de
intervenção. Segundo Barbosa,
A arte passou a ser concebida nos projetos de ensino de arte
nos anos 80 como cognição, uma cognição que inclui a
emoção, e não unicamente como expressão emocional; a arte
passou também a priorizar a elaboração e não apenas a
originalidade (2005, p. 13).
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Para uma compreensão mais clara das transformações ocorridas no
ensino e aprendizagem de arte nos anos 80 nas escolas brasileiras, é
necessário levar também em consideração o processo de redemocratização
por que passava o Brasil nesse período, o que permitiu uma maior e mais
efetiva participação de professores de arte em associações de categorias,
facilitando, assim, maiores e mais amplas discussões e debates sobre o ensino
de arte na escola. Através da Constituição de 1988 e da criação dos cursos de
pós-graduação em artes, propiciou-se o surgimento de novas concepções e
metodologias para o ensino e a aprendizagem da arte nas escolas, assim como
diversas pesquisas sobre diferentes tendências curriculares, entre as quais
aquelas que estabelecem relações entre a educação estética e a educação
artística dos alunos, propondo o conhecimento e a valorização de diferentes
culturas, do cotidiano e da produção cultural universal.
Os livros didáticos – na maioria das vezes produzidos segundo os
valores da indústria cultural – passam a ser cada vez mais valorizados por
constituírem uma forma de apoio ao trabalho de professores inseguros e
despreparados. Em uma pesquisa realizada em 1987 com professores de
Educação Artística, Maria Heloísa Ferraz e Idméia Siqueira detectaram a
[...] falta de condições de trabalho desses profissionais, que
tinham uma formação universitária insuficiente, mostravam-se
inseguros e incapazes e não dispunham de tempo para
aprofundar seus conhecimentos em arte, bem como para
explicitar, discutir e praticar um planejamento de educação
em arte mais consistente (apud FUSARI e FERRAZ, 1991, p.
42).

Ainda durante esse período, ocorrem tentativas de uma utilização
política da arte por parte dos movimentos estudantis de esquerda, que
buscavam fazer das manifestações culturais estratégias de conscientização
popular em prol da reconquista dos direitos democráticos em face à ditadura
militar que comandava os destinos do país (LACERDA, 2011). José Ramos
Tinhorão (1975) vê aí a oportunidade, no âmbito da música popular, de
surgimento da canção de protesto, como resultado da impossibilidade de uma
aliança popular contra as injustiças sociais do regime militar e sua forte
repressão.
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Tais canções, contemporâneas da explosão de vida
universitária verificada a partir de 1965, principalmente no Rio
de Janeiro e em São Paulo [...] vinham atender a um propósito
de protesto particular da alta classe média contra o rigorismo
do regime militar instalado no país (TINHORÃO, 1975, p. 233).

Essa tentativa de aproximação – ainda que incipiente – entre o universo
artístico e o contexto social da época, não deixou, de certa forma, de influenciar
o ensino da arte na medida em que se passou a vislumbrar uma possibilidade
de integrar este tipo de atividade com a conturbada realidade brasileira.
Contudo, houve, nesse período, uma queda qualitativa considerável do
conhecimento específico de cada uma das formas de linguagem artística, o que
deu lugar à ideia simplista de que o ensino de arte poderia se traduzir em
meras atividades que combinassem música, teatro, dança e artes plásticas
sem qualquer aprofundamento em suas especificidades. Em decorrência, os
processos de ensino e aprendizagem de arte perpassam por diferentes
propostas teórico-metodológicas o que, para nós, vem confirmar o seu sentido
de descontinuidade.
A Lei 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional tornou a arte
componente curricular obrigatório na educação básica e os Parâmetros
Curriculares Nacionais, divulgados em 1998, definem a música, a dança, o
teatro e as artes plásticas como as quatro linguagens artísticas a serem
incluídas nos currículos.
A maioria dos arte-educadores passa a orientar o seu trabalho a partir
da produção, apreciação e contextualização da arte, de forma a atingir uma
aprendizagem mais significativa. Temas transversais e emergentes como
saúde, meio ambiente, diversidade cultural e identidade de gênero perpassam
o ensino de arte através de projetos de inter, multi e transdisciplinaridade.
Os conteúdos são definidos conforme sua utilidade social na
formação para a cidadania e aplicação na vida escolar e
cotidiana do aprendiz [...]. O ponto de partida é o conhecimento
prévio do aluno, [...] que servirá de base para novas
aprendizagens. [...] A escola é incluída em uma rede em que
outros atores sociais de outras instituições [...] agem em
parceria para propor uma prática educativa inclusiva e
participativa de ressignificação da escola (IAVELBERG, 2003,
p. 120).
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Em 2008, a Lei 11.769 tornou a música um conteúdo obrigatório (porém
não exclusivo) dentro das linguagens artísticas contempladas na educação
básica. No entanto, para Coutinho,
Os cursos de licenciatura em Arte no Brasil vêm, ao longo de
sua curta história, caminhando a reboque das políticas
educacionais
implantadas,
tentando
conjugar
estas
exigências com as necessidades dos professores (2011, p.
154).

A partir do que foi exposto, é possível observar que, desde a Lei
5.692/71 até os dias de hoje, a formação dos professores de arte e sua prática
docente pouco mudaram.
Após este breve panorama da educação em arte no Brasil, trataremos a
seguir das principais tendências e concepções educacionais pelas quais
passou o ensino de arte na educação brasileira, desde a sua introdução no
currículo escolar através da Lei 5.692 de 1971 até os paradigmas
contemporâneos da Arte e seu ensino e da Proposta Triangular para o ensino
da arte desenvolvida por Ana Mae Barbosa.
2.1.1 A Educação Artística

Através da Lei 5.692/71, a prática artística foi legalmente introduzida no
currículo escolar com a denominação de Educação Artística, porém mais com
características de uma atividade educacional do que de disciplina, uma vez que
o conhecimento sobre arte era tratado de maneira desorganizada e indefinida.
Praticamente, não havia professores habilitados ou que dominassem
plenamente as diferentes linguagens artísticas a serem desenvolvidas na
escola (Artes Plásticas, Educação Musical e Artes Cênicas) e não havia cursos
de arte-educação nas universidades, somente alguns cursos preparatórios para
professores de desenho geométrico. Segundo Duarte Júnior, a escola não
estava preparada para atender tal demanda.
Organizada ainda de maneira formal e burocrática, sua
estrutura relegou a educação artística a uma disciplina a mais
dentro dos currículos tecnicistas, com uma pequena carga
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horária semanal. A arte continua a ser encarada, no interior da
escola, como um mero lazer, uma distração entre as atividades
“sérias” das demais disciplinas. Freqüentemente delega-se
também ao professor de arte a incumbência de “decorar” a
escola e os “carros alegóricos” para as festividades cívicas,
subordinando-o ao “Orientador de Moral e Cívica” (1988, p.
131).

Tal carência profissional resultou na criação dos primeiros Cursos de
Licenciatura em Educação Artística em 1973, abrangendo um currículo básico
que deveria ser aplicado em todo o país. Inicialmente de curta duração e
prescindindo de orientações teórico-metodológicas mais aprofundadas ou
mesmo de uma bibliografia específica, esses cursos propiciaram o surgimento
da figura do professor polivalente, ou seja, aquele que, teoricamente,
“dominava” todas as formas de linguagens artísticas, independentemente de
sua formação ou habilitação. A este respeito Duarte Júnior ponderou que
[...] a formação do professor polivalente em artes tem se
revelado extremamente deficitária. [...] E isto acaba por fazer
com que os professores desenvolvam atividades que não
conhecem bem, apenas para cumprir o programa e as
formalidades acadêmicas. Além do que, [...] o professor da
disciplina muitas vezes é um leigo que não compreende
exatamente o significado da arte na educação e desconhece a
metodologia adequada (1988, p. 132).

A Educação Artística ocupou, durante praticamente duas décadas, um
espaço no currículo escolar que preconizava o ensino e a aprendizagem das
várias linguagens artísticas a partir de duas concepções distintas: um tipo de
educação artística mais generalista, voltada principalmente à educação infantil,
e

outra

profissionalizante

ou

vocacional,

com

um

maior

grau

de

aprofundamento, contemplando as dimensões de criação, performances e
fruição ou apreciação estética. Tinha por finalidade desenvolver nos alunos, por
meio da ludicidade, a sensibilidade para compreender melhor o papel da arte e
que esta deveria ser apresentada de forma contextualizada, propiciando aos
alunos uma interpretação baseada em noções de história e domínio técnico de
cada linguagem. De acordo com os PCNs/Arte (1998), a implantação da
Educação Artística abriu novos espaços para a arte no contexto escolar, mas,
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ao mesmo tempo, deixou perceber as fragilidades e dificuldades na relação
entre teoria e prática, entre o ensino e a aprendizagem dos conhecimentos
artísticos.
Para Fusari e Ferraz, essas dificuldades são resultado de um enfoque
abrangente demais, em que os professores polivalentes se comprometiam com
objetivos dificilmente atingidos, quer pela sua formação deficitária, quer pela
valorização exagerada de técnicas e produtos em detrimento da criatividade.
As mesmas autoras afirmam que ainda hoje a arte
vem sendo desenvolvida nas escolas brasileiras de forma
incompleta, quando não incorreta. Esquecendo ou
desconhecendo que o processo de aprendizagem e
desenvolvimento do educando envolve múltiplos aspectos,
muitos professores propõem atividades às vezes totalmente
desvinculadas de um verdadeiro saber artístico (2001, p. 20).

A partir deste contexto, pode-se afirmar, com raras exceções, que a
prática docente em Educação Artística sempre foi considerada um laissez-faire,
um deixar fazer qualquer coisa que nem sempre estabelecia relações com o
desenvolvimento da criatividade, da imaginação e da sensibilidade, verdadeiros
elementos constitutivos dos processos artísticos. Há que se reconhecer,
entretanto, que a sua prática não foi totalmente inócua e que, de alguma forma,
contribuiu para o desenvolvimento dos alunos.

2.1.2 A Arte-educação

O termo Arte-educação (tradução do inglês art-education) surgiu como
uma tentativa de conectar e integrar os conceitos de arte e educação,
resgatando suas relações mais significativas e reforçando a ideia de
continuidade

entre

seus

fundamentos,

contribuindo

para

transformar

sentimentos e ideias. Para Barbosa, a “Arte-educação é epistemologia da arte
e, portanto, é a investigação dos modos como se aprende arte na escola [...],
na universidade e na intimidade dos ateliers” (1991, p. 07).
Apesar de considerado inadequado por algumas pessoas que defendem
“a arte e seu ensino” como o termo mais apropriado, as associações e núcleos
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de professores têm assumido esta expressão que é, ainda hoje, comumente
usada. Fusari e Ferraz destacam que
No início, este movimento organizou-se fora da educação
escolar e a partir de premissas metodológicas fundamentadas
nas idéias da Escola Nova e da Educação Através da Arte [...].
Esse modo de conceber o ensino de Arte vem propondo uma
ação educativa criadora, ativa e centrada no aluno (2001, p.
20).

Consideramos que a arte-educação no Brasil ainda se ressente da
ausência de um forte conceito central, pois, conforme foi possível constatar, a
fragmentação de ideias ainda se faz notar e seria mais proveitoso se existisse
um quadro conceitual mais coeso partilhado por todos os envolvidos neste
processo.
Acreditamos que arte-educação no Brasil necessita ainda estabelecer e
solidificar conceitos a partir das especificidades da arte e da educação, na
tentativa de definir claramente seus contornos e questionar a função da arte na
sociedade e no contexto educacional. Outras questões como as contribuições
da arte para a humanidade, o seu papel na escola, seus processos de ensino e
aprendizagem e o papel do educador nesse processo devem ser colocadas.
Compartilhamos a ideia de que, no contexto da arte-educação, a
produção artística é compreendida como uma atividade humana ligada a
manifestações de ordem estética, concebidas a partir das percepções, ideias e
emoções de seus criadores, histórica e socialmente contextualizada.
Além disso, a arte-educação propõe uma revalorização do professor de
arte, discutindo e redimensionando os limites da sua prática docente, buscando
novas metodologias de ensino e aprendizagem da arte na escola, e
conscientizando-o

de

sua

importância

profissional,

política

e

social,

ultrapassando os reduzidos limites de uma simples disciplina curricular.
Na escola, a arte-educação procura desenvolver atividades que
privilegiam a imaginação e a criatividade para expressar sentimentos e
manifestar diferentes formas de compreensão do mundo, fazendo com que o
aluno se torne participante do meio no qual está inserido, criando, pensando e
percebendo o mundo que o cerca na tentativa de expressá-lo através de outras
linguagens que não somente a verbal ou escrita (DUARTE JÚNIOR, 1988).
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Julgamos que a arte-educação é fundamental para uma educação mais
ampla e que não deveria ficar restrita apenas às atividades artísticas. Ela
desempenha uma função plural e integradora dos processos educacionais,
sejam eles formais ou não. Exige presença e participação de muitos para que
possa exercer um papel transformador na escola e na sociedade.

2.1.3 A Educação através da arte

Esta expressão foi cunhada pelo filósofo e teórico da arte inglês Herbert
Read. De acordo com Duarte Júnior (1988), tratava-se de uma proposta
educativa pensada e desenvolvida a partir da criação artística.
No Brasil, esta concepção de educação através da arte esteve
diretamente ligada ao Movimento das Escolinhas de Arte – MEA de 1971 e às
novas pesquisas sobre imagens e metodologias em diferentes espaços,
épocas e contextos, procurando recuperar e valorizar as manifestações da arte
infantil – daí o termo “escolinha”. Tinha por objetivos a livre expressão, a
liberdade criadora e o ensino não formal, constituindo-se na primeira
experiência real de um ensino moderno de arte (BARBOSA, 2013).
As primeiras experiências de criação de escolas especializadas em arte
para crianças e adolescentes no Brasil remontam aos anos 30, como a Escola
Brasileira de Arte em São Paulo, dirigida por Theodoro Braga,
ministrados por Anita Malfatti

os cursos

e aqueles ministrados na Biblioteca Infantil

Municipal do Departamento de Cultura de São Paulo sob a direção de Mário de
Andrade.
Em 1948, por iniciativa dos artistas Augusto Rodrigues, Lúcia
Alencastro Valentim, Margareth Spencer e a partir das idéias de Herbert Read,
foi criada, no Rio de Janeiro, a Escolinha de Arte do Brasil – EAB, voltada
especificamente para o público infantil, utilizando metodologias diferentes
daquelas adotadas no ensino convencional de arte, procurando estabelecer um
diálogo entre pintura, desenho, teatro e dança. Na busca de uma maior
abertura e integração entre as diferentes linguagens artísticas, a Escolinha de
Arte do Brasil ampliou o repertório artístico através da inclusão de elementos
da arte popular e folclórica.
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Neste contexto, a educação através da arte visava propiciar o
desenvolvimento das capacidades de apropriação e conhecimento das
potencialidades corporais, afetivas, emocionais, estéticas e éticas, numa
perspectiva de formação de crianças mais felizes e saudáveis. Além disso,
procurava ampliar o potencial cognitivo dos alunos e favorecer uma nova
maneira de olhar as coisas e o mundo, uma espécie de visão filtrada através do
prisma da sensibilidade. Esta postura, quando internalizada pelos educadores,
tendia a produzir uma prática pedagógica mais coerente que possibilitasse ao
educando conhecer e utilizar apropriadamente o seu repertório cultural,
ampliando-o ao contato com outras referências culturais, sem imposição de
uma forma de conhecimento sobre outra, num constante diálogo entre teoria e
prática.
Para

Richter (2011), a

educação através da

arte

envolve

o

desenvolvimento de competências e muitos sistemas culturais, não no sentido
de ressaltar suas diferenças, mas de promover cruzamentos e trocas, visando
superar as desigualdades sociais e, para Fusari e Ferraz,
[...] é, na verdade, um movimento educativo e cultural que
busca a constituição de um ser humano completo, total,
dentro dos moldes do pensamento idealista e democrático.
Valorizando no ser humano os aspectos intelectuais, morais e
estéticos, procura despertar sua consciência individual,
harmonizada ao grupo social ao qual pertence (2001, p. 19).

Completam, ainda, afirmando seu posicionamento idealista e sua
relação subjetiva com o mundo. Para estas autoras, “embora tenha tido pouca
repercussão na educação formal, contribuiu com a enunciação de uma visão
de arte e de educação com influências recíprocas” (p. 21).
A Escolinha de Arte do Brasil contou com o apoio de importantes
educadores e entidades tais como Anísio Teixeira, Helena Antipoff e a
Sociedade Pestalozzi pelas relações que estabeleceu entre a arte e a
educação, pela sistematização de novas técnicas de ensino e produção
artística e pelo empenho em difundir as modernas teorias sobre a Educação
Artística, criando até mesmo um veículo próprio, como foi o caso do jornal Arte
& Educação que circulou a partir de 1970.
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A experiência da Escolinha de Arte do Brasil alterou o panorama do
ensino de arte no país, culminando no Movimento Escolinhas de Arte que se
espalhou por diversas regiões, congregando diversas escolas entre 1950 e
1970, e pelas interferências que causou no ensino de arte nas escolas
públicas. Um exemplo dessas interferências foi um curso promovido pelo
Ministério da Educação e Cultura – MEC e pela Escolinha de Arte do Brasil
com o objetivo de preparar equipes das Secretarias Estaduais de Educação
para implantar a disciplina de Educação Artística, tornada obrigatória a partir de
1971.
Voltando-se, posteriormente, também para o público adulto, a Escolinha
de Arte do Brasil tornou-se um centro de formação de profissionais com
atuação no Brasil e na América Latina, como foi o caso de Ana Mae Barbosa.
Segundo Fusari e Ferraz (2001), a Educação Através da Arte não
considera a arte “apenas como uma das metas da educação, mas sim como o
seu próprio processo, que é considerado também criador” (p. 19).
Após a criação dos cursos universitários de educação artística, o
Movimento das Escolinhas de Arte foi perdendo importância, principalmente
após as mudanças políticas dos anos oitenta, que acabaram por afastar da
Escolinha de Arte do Brasil, no Rio de Janeiro, os seus artistas mais
importantes.

2.1.4 A arte e seu ensino

Esta tem sido a nomenclatura mais utilizada desde 1989 no que se
refere ao ensino e aprendizagem dos conteúdos de arte e que propõe novos
olhares e desafios, buscas e aprofundamentos quanto às relações entre arte e
educação.
Segundo Barbosa (2005), o nosso ensino de arte ainda se caracteriza
por um espontaneísmo ou uma crença de que é preciso preservar a criança do
contato com as obras de grandes artistas, evitando assim a possibilidade e o
desejo de cópia. Esse posicionamento por parte das escolas e professores vem
propiciando e incentivando o consumo das imagens produzidas pela indústria
cultural, histórias em quadrinhos, televisão ou livros didáticos – na maioria das
vezes esteticamente pobres – em detrimento daquelas de alta qualidade
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produzidas pelas artes e suas inúmeras reproduções, o que vem caracterizar
um ensino que prioriza apenas a originalidade entre os outros vários processos
mentais da criatividade. Afirma ainda, que “se a arte não é tratada como um
conhecimento, mas somente como um ‘grito da alma’, não estamos oferecendo
uma educação nem no sentido cognitivo, nem no sentido emocional. A escola
deve se responsabilizar por ambas” (2008, p. 10).
Concordamos que um dos grandes desafios seja, talvez, o de aliar o
ensino da arte aos novos paradigmas da educação e da contemporaneidade,
fazendo da sala de aula uma extensão do ateliê do artista onde poderão ser
desenvolvidas pesquisas e experiências de criação e recriação, construção e
desconstrução, num processo mais vivo e dinâmico, uma vez que a prática
educativa baseia-se na capacidade individual de experienciação. Dessa forma,
o ensino da arte estará diretamente ligado aos interesses de quem aprende.
Nesse contexto, os alunos são incentivados a desenhar, pintar, tocar,
cantar, dançar ou representar, através de experiências individuais ou coletivas
e não com uma forma de competição entre si pela qualidade do produto final,
reconhecendo-se como participantes e construtores do próprio processo
artístico.
Acreditamos que esta concepção de arte no ambiente escolar implica
numa ampliação do conceito de cultura em que todas as formas de percepção
e organização da vida social são levadas em consideração numa reflexão
constante sobre o sentir, o pensar e o agir.

2.1.5 A proposta triangular para o ensino de arte

A partir dos anos 90, uma sistematização para orientar o trabalho
docente em arte elaborada pela arte-educadora Ana Mae Barbosa, também
conhecida como Proposta Triangular para o Ensino de Arte, procurou definir
três ações básicas a serem desenvolvidas pela escola com seus alunos. A
primeira delas diz respeito à leitura das obras de arte, ou seja, através do
questionamento, busca, descoberta e desenvolvimento da capacidade crítica
dos alunos em etapas crescentes de complexidade, preferência e
autonomia, vão se estabelecendo e solidificando conceitos e fundamentos
da arte, tais como beleza, realismo, expressividade, estilo e forma. A

86

segunda ação, fazer arte, trata do gradativo domínio das práticas e
linguagens artísticas, releituras, interpretações e criação a partir de algum
referencial proposto pelo professor. Por fim, a contextualização, ou seja,
relacionar a História da Arte aos outros conhecimentos escolares e
cotidianos, de forma a permitir a interdisciplinaridade e a vivência artística e
cultural.
Concordamos com Rizzi (2011) que a proposta triangular

[...] não indica um procedimento dominante ou hierárquico na
combinação das várias ações e seus conteúdos. Ao contrário,
aponta para o conceito de pertinência na escolha de
determinada ação e conteúdos enfatizando, sempre, a
coerência entre os objetivos e os métodos (p. 69, grifos da
autora).

Inicialmente voltada ao ensino das artes plásticas, a Proposta Triangular
de Ana Mae Barbosa foi estendida ao trabalho com as demais linguagens
artísticas e, neste início de terceiro milênio, os caminhos metodológicos para o
ensino de artes encontram-se ainda calcados nesta abordagem. Porém, o que
se observa é que a maioria das pessoas, mesmo tendo acesso aos conteúdos
de arte durante a sua trajetória escolar, ainda se ressente da falta de um
“entendimento” da arte, principalmente da arte contemporânea, cujas causas,
segundo Pimentel (2011) devem-se a uma defasagem cultural por parte da
escola, família e professores.
Tal situação mais uma vez nos reporta ao conceito de cultura enquanto
prática coletiva, no sentido de que esta deve ser capaz de conectar os
aspectos sociais com as diferentes possibilidades e utilizações do equipamento
intelectual disponível.
O que a arte na escola principalmente pretende é formar o
conhecedor, o fruidor, decodificador da obra de arte. Uma
sociedade só é artisticamente desenvolvida quando ao lado de
uma produção artística de alta qualidade há também uma alta
capacidade de entendimento desta produção pelo público
(BARBOSA, 1991, p. 32).
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Atualmente, enquanto a educação proclama os paradigmas de
diferenças e diversidade, o conceito de arte está mais ancorado em dúvidas,
desafios, hipóteses e antíteses (FRANGE, 2011). Nesse contexto, o ensino e a
aprendizagem

em

arte

precisam

ser

constantemente

revisitados

e

reconstruídos numa ação conjunta de artistas, professores, arte-educadores,
escola, comunidade, governo e tantos quantos mais possam se interessar e
contribuir para uma ressignificação da vida, da educação e da realidade.
No próximo capítulo, trataremos das questões metodológicas que
nortearam o desenvolvimento deste trabalho de pesquisa, a coleta e análise
dos dados obtidos através da técnica de entrevista semiestruturada e sua
organização em categorias de análise.
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Figura nº 4: Klee: Estrada principal e estradas secundárias
Museu Wallraf-Richartz, Colônia

O artista, de fato, é um profeta
capaz de ver antecipadamente
esse mundo que,
graças à sua mediação,
nós só conseguiremos ver
muito mais tarde.

Domenico de Masi
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CAPÍTULO 3
O CAMINHO METODOLÓGICO: CAPTANDO DIÁLOGOS,
CONTRAPONTOS E PERCEBENDO AS RESSONÂNCIAS
Caminhante,
são tuas pegadas o caminho e nada mais;
caminhante, não há caminho,
faz-se o caminho ao andar.
Antonio Machado y Ruiz

Neste capítulo, descreveremos o caminho metodológico percorrido para
a realização deste trabalho, delimitando o seu objeto de estudo, caracterizando
os sujeitos da pesquisa e justificando as ações que nortearam o processo de
escolha do campo a ser pesquisado e das técnicas e instrumentos que foram
utilizados para coleta e análise dos dados obtidos.
De acordo com Pereira (1983), a pesquisa consiste na aplicação de um
método ao estudo de um determinado problema, podendo ser classificada em
pesquisa básica, quando a formulação de teorias se dá a partir da obtenção de
dados empíricos e pesquisa aplicada, em que a verificação leva à resolução de
um problema prático. Completa ainda que “a experiência científica é a mais
sofisticada maneira de testar hipóteses” (p. 71), uma maneira sistemática de
estudar um determinado fenômeno e suas consequências.
Foi a nossa intenção perceber os diálogos e contrapontos possíveis
entre arte e educação nas experiências, vivências e trajetórias profissionais e
de vida evidenciadas nas falas dos próprios arte-educadores atuantes na
educação básica em escolas regulares da rede pública e particular das cidades
de Barbacena, Barroso, Antônio Carlos, Alfredo Vasconcelos, Ressaquinha e
Carandaí em Minas Gerais, pois, em se tratando de cidades vizinhas, permitem
entre si o trânsito destes profissionais que, muitas vezes, residem em uma
cidade e lecionam em outra.
Objetivamos, também, identificar os diferentes percursos acadêmicos,
estéticos, artísticos e culturais desses docentes, buscando compreender as
relações estabelecidas entre formação, experiências e vivências no campo das

90

artes e da educação, atuação profissional e a construção da sua
profissionalidade e identidade enquanto arte-educadores.
Este caminho metodológico foi sendo construído ao longo do próprio
desenvolvimento da pesquisa, desde os aportes teóricos iniciais até a sua
consolidação efetiva, à medida que as mudanças de percurso, retomadas do
rumo, dúvidas, incertezas e recomeços foram surgindo.
Optamos por trabalhar a partir da ótica dos próprios professores, por
entender que estes profissionais ainda se caracterizam como principais
agentes do processo educativo e, como tal, necessitam ser ouvidos e
compreendidos em seu espaço/tempo individual ou coletivo, pois segundo
Schlindwein, o professor
traz consigo as marcas que o formaram e que estão arraigadas
ao seu modo de ser e de fazer. Entretanto, por mais que sejam
particulares e pessoais, as experiências se efetivam em
espaços coletivos, repletos de valores que superam os limites
do individual (2006, p. 32-33).

Entendemos que, em todo processo educativo – e em artes não deveria
ser diferente – a experiência deve ser sempre mediada pelo prazer. Desta
maneira, este estudo pretende observar as trajetórias poéticas pelas quais tem
caminhado o ensino de arte no contexto escolar.
Relataremos, a seguir, o percurso metodológico, as técnicas e
instrumentos utilizados para a realização da pesquisa. Trataremos ainda da
coleta dos dados através de entrevista semiestruturada, das falas dos arteeducadores e, finalmente, da organização dos dados em categorias de análise.

3.1 A trajetória da pesquisa

O presente trabalho constitui-se, prioritariamente, em uma pesquisa
qualitativa em educação, na qual somente alguns de seus aspectos mais
relevantes e específicos serão enfatizados, uma vez que não é nossa intenção
propor aqui teorias ou generalizações que possam ser aplicadas em outros
contextos.
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Serão também abordados alguns aspectos quantitativos, objetivando
trazer maior clareza à pesquisa. Estes dados serão demonstrados aqui através
de gráficos e, posteriormente, analisados de forma textual.
Segundo Pereira (1983), a história da educação demonstra uma
dinâmica expansão de oportunidades e metodologias que podem se adequar
ao interesse do maior número possível de pessoas, desde que debatidas e
testadas experimentalmente. Acrescenta ainda que
os métodos para adquirir conhecimento têm passado por uma
grande evolução histórica, porém, cada um deles ainda é
usado de diferentes modos, por pessoas que diferem entre si
por seus pensamentos e ações (p. 23).

De acordo com Gatti (2007), a pesquisa em educação relaciona-se ao
trabalho com seres humanos e seus processos de vida. Envolve toda a
complexidade

da

experiência

humana

em

seus

aspectos

filosóficos,

sociológicos, psicológicos, políticos e tantos outros. Daí a variedade de
possibilidades e da diversidade de caminhos a serem construídos ou
percorridos e, segundo Loponte (2010),
A área de pesquisa que abrange a interface Educação e Arte
vem se ampliando nos últimos anos, na medida em que cresce
o número de novos mestres e doutores, cuja formação tem
acontecido principalmente em Programas de Pós-graduação
em Educação, inclusive com linhas de pesquisa específicas (p.
233).

Assim, foi a nossa intenção, neste estudo, explorar a práxis de arteeducadores nos contextos naturais de sua ocorrência, no intuito de enfatizar as
particularidades de seu trabalho docente a partir da compreensão e análise da
construção de sua profissionalidade, ou seja, da sua formação profissional e
estética e suas implicações nos processos de ensino e aprendizagem de
conteúdos de arte no contexto escolar.
Qualitative research seeks to understand the world from the
perspectives of those living in it. It is axiomatic in this view that
individuals act on the world based not on some supposed
objective reality but on their perceptions of the realities that
surround them. Qualitative studies try to capture the
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perspectives that actors use as a basis for their actions in
specific social settings (HATCH, 2002, p. 07).6

Os sujeitos envolvidos nesta pesquisa foram previamente selecionados
entre professores atuantes na educação básica no município de Barbacena e
cidades vizinhas em Minas Gerais, na rede pública (estadual e municipal) e
particular de ensino, exclusivamente em conteúdos de arte – aqui designados
arte-educadores, ou seja, aqueles profissionais da educação que atualmente
exercem a docência em conteúdos de arte na educação básica.
Os primeiros contatos com os sujeitos pesquisados foram realizados
pessoalmente, via correio eletrônico, telefone ou redes sociais, ocasião em que
realizávamos o convite e fornecíamos as informações a respeito dos objetivos
e do desenvolvimento da pesquisa. Havendo concordância, disponibilidade e
interesse em participar, marcávamos um encontro para a realização da
entrevista. Estas foram realizadas entre novembro de 2012 e março de 2013.
Não foram alvo desta pesquisa os professores da pré-escola, da
educação infantil ou do ensino fundamental I, por não apresentarem um perfil
concernente aos objetivos deste estudo e por ministrarem, em uma mesma
classe, todos os demais conteúdos curriculares na qualidade de regentes de
turma.
Todos os sujeitos pesquisados consentiram livremente em participar da
pesquisa e tiveram a sua identidade preservada. Também não serão revelados
aqui os seus respectivos locais de trabalho e nem suas cidades de origem.
Optamos por trabalhar somente com os dados mais relevantes à realização
este estudo, tais como sexo, idade, tempo de atuação, rede de ensino e sua
formação acadêmica geral e específica ou complementar em artes quando
houver, por entendermos que estes dados poderão subsidiar a análise
posterior das falas e depoimentos dos entrevistados.
Para alcançar os objetivos propostos neste trabalho de pesquisa,
seguimos os passos especificados a seguir.

6

A pesquisa qualitativa procura compreender o mundo através da perspectiva daqueles que
vivem nele. É axiomática pela concepção de que os indivíduos atuam no mundo baseados não
em alguma realidade objetiva suposta, mas em suas percepções das realidades que os
cercam. Os estudos qualitativos tentam captar as perspectivas que aqueles indivíduos utilizam
como base para suas ações em contextos sociais específicos (Tradução nossa).
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3.1.1 A coleta dos dados

Afirma Pereira (1983) que os métodos utilizados na realização da
pesquisa são definidos pela natureza do problema a ser pesquisado e
qualidade dos dados recolhidos. Assim, o instrumento utilizado para a coleta
dos dados neste trabalho de pesquisa foi a entrevista semiestruturada gravada
e transcrita, e a análise dos dados foi realizada através de sua organização em
categorias segundo Bardin (2002).
A escolha da técnica de entrevista semiestruturada ou focalizada como
instrumento de coleta de dados justificou-se por ser considerada uma das
maneiras mais eficientes de se obterem informações relevantes mediante uma
conversação de natureza informal e profissional, estabelecendo uma relação
de confiança e amizade entre o pesquisador e o entrevistado.
Segundo Alves-Mazzotti e Gewandsnaider (2004), a pesquisa qualitativa
caracteriza-se por ser multimetodológica, podendo utilizar-se de variados
instrumentos e procedimentos para coleta de dados. Entretanto, os mesmos
autores destacam a importância da entrevista, ainda que esta possa ser
complementada por outras técnicas.
De acordo com Silveira (2002), as entrevistas de pesquisa são eventos
discursivos complexos que surgem da interação entre entrevistador e
entrevistado e que expressam imagens, representações e expectativas desde o
momento de sua realização até sua análise posterior. Entretanto, a mesma
autora alerta que,
Como instrumento largamente usado nas pesquisas de
Ciências Humanas e, em especial na Educação, [a entrevista]
freqüentemente é tomada como uma simples técnica a ser
dominada, sem que se proceda a um exame radical dessa
concepção e de suas importantes implicações (p. 119).

Quando bem realizada, a entrevista pode ser mais proveitosa em
relação a outros sistemas de coletas de dados. Além disso, através da
entrevista, é possível se perceber se o entrevistado possui determinadas
informações e é capaz de compreendê-las e contextualizá-las, além de
oferecer a possibilidade de avaliar atitudes, reações, condutas e posturas, o
que pode vir a enriquecer o presente trabalho (LAKATOS e MARCONI, 2001).
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Para que se pudesse alcançar uma maior visibilidade sobre a formação
do arte-educador e compreender a repercussão desta formação em sua prática
docente, foram entrevistados vinte e cinco (25) docentes que atuam em arteeducação ou em conteúdos específicos de arte em instituições diversas de
educação básica nas redes pública e particular de ensino de Barbacena e das
cidades

vizinhas

de

Barroso,

Antônio

Carlos,

Alfredo

Vasconcelos,

Ressaquinha e Carandaí em Minas Gerais. As suas identidades foram
preservadas e, neste texto, sempre que necessário, serão denominados por
nomes fictícios.
Os arte-educadores investigados são técnicos ou graduados em
diferentes

áreas

do

conhecimento,

com

ou

sem

especialização

em

determinadas áreas, ligadas ou não à formação específica em artes.
A entrevista, de caráter semiestruturado, foi realizada com base em um
roteiro contendo dez (10) questões (em anexo), que versaram basicamente
sobre suas trajetórias acadêmica, profissional e artística, suas concepções de
arte-educação, trabalho docente em artes e prática artística e expectativas
quanto aos seus alunos e ao seu trabalho na escola.
As questões propostas aos sujeitos entrevistados tiveram por objetivo
aprofundar o conhecimento sobre eles, a partir de suas trajetórias formativas e
da formação de sua profissionalidade de arte-educadores, bem como
estabelecer

as

relações

dessas

trajetórias

com

o

trabalho

docente

desenvolvido por eles no contexto escolar.
A partir destes temas centrais, a conversa foi direcionada. Alguns dos
sujeitos entrevistados, por razões diversas, preferiram que suas falas não
fossem gravadas, o que também foi admitido para a realização deste trabalho.
Em alguns casos foram feitas anotações durante a conversa e em outros, os
sujeitos apresentaram por escrito suas respostas e comentários. As entrevistas
gravadas foram, posteriormente, transcritas e todo o material organizado e
analisado.

3.1.2 Método de organização e análise dos dados coletados

De posse das entrevistas transcritas, passamos à seleção e organização
dos dados a serem analisados conforme os objetivos deste estudo. Para a
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construção inicial do perfil dos sujeitos, selecionamos os seguintes dados:
gênero, idade, tempo de atuação no magistério, rede de ensino, formação
acadêmica e complementar. Em um segundo momento, suas falas e
depoimentos subsidiarão uma reflexão mais aprofundada no que diz respeito à
práxis docente em artes.
Algumas falas foram transcritas ipsis literis, enquanto outras sofreram
alguma alteração gramatical sem, no entanto, comprometer o seu sentido
literal. Algumas interjeições e figuras de sintaxe ou de pensamento foram
mantidas, sempre que possível, no intuito de preservar a expressividade, a
peculiaridade e a particularidade das mensagens e comunicações.
Para analisar os dados apresentados neste estudo, escolhemos as
categorias de análise de conteúdos propostas por Bardin (2002). Esta
metodologia consiste em um conjunto de técnicas de análise de comunicações
orais ou escritas que faz uso de procedimentos sistemáticos e objetivos de
descrição dos conteúdos veiculados nessas mensagens. Este sistema,
baseado no rigor e na necessidade de se ir além das aparências imediatas,
desmembra o discurso em unidades menores na busca de seus diferentes
sentidos e são, posteriormente, reagrupadas em categorias a partir de recortes
que permitirão “a inferência de conhecimentos relativos às condições de
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens” (p. 44), na tentativa
de desvelar um conteúdo, muitas vezes, oculto por trás do discurso aparente.
Partindo do pressuposto de que toda comunicação é uma forma de
transferência de significados de um sujeito a outro, a análise de dados através
de categorias de conteúdos é uma técnica de pesquisa que busca analisar, de
forma sistemática e objetiva, o conteúdo de mensagens comunicadas e que
pode ser aplicado a discursos diversos. Através desta perspectiva, busca-se o
texto não aparente à primeira leitura, presente nas entrelinhas do discurso e,
muitas vezes, repleto de significados e que necessita de uma metodologia
apropriada para ser revelado além da simples leitura.
Esta maneira de analisar os dados pode ser sempre readaptada pelo
pesquisador conforme o tipo de discurso em questão e os objetivos de
interpretação da pesquisa. É considerado um instrumento de análise passível
de grande diversidade e com um vasto campo de aplicação.
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Desta forma, a elaboração das categorias de análise pode se basear em
juízos do próprio analista que busca organizar os elementos de observação
(RICHARDSON, 2002). Trata-se, assim, de compreender um determinado
discurso, aprofundando-se em suas características e dele extraindo os pontos
relevantes que fundamentarão as conclusões da pesquisa.
As categorias de análise de conteúdo de Bardin aplicam-se de maneira
bastante apropriada às entrevistas e depoimentos, razão pela qual foi adotada
como a principal metodologia de análise das falas dos sujeitos participantes
deste trabalho de pesquisa.

3.2 Caracterização dos sujeitos da pesquisa

Faremos aqui uma breve apresentação dos sujeitos entrevistados. São
vinte e cinco profissionais da educação básica, de ambos os sexos, com idade
acima de 26 anos, com tempo de atuação que varia de seis meses a trinta e
sete anos no magistério (não necessariamente todo este tempo dedicado à
docência em conteúdos de arte) no Ensino Fundamental II e no Ensino Médio
da rede pública municipal e estadual e na rede privada de ensino de Barbacena
e das cidades vizinhas de Barroso, Antônio Carlos, Alfredo Vasconcelos,
Ressaquinha e Carandaí, com diferentes formações acadêmicas, possuindo ou
não especialização e formação específica ou complementar em conteúdos de
arte ou pós-graduação.
A realização destas entrevistas possibilitou-nos uma visão mais
aprofundada da complexidade de um sistema organizacional a que podemos
denominar contexto escolar, onde gravitam, nem sempre em órbitas
previsíveis, a arte, a educação, os arte-educadores com suas trajetórias
formativas e seus alunos com expectativas e interesses diversos.

3.2.1 A análise dos dados: percebendo as ressonâncias

A fim de proporcionar maior clareza sobre os dados desta pesquisa,
apresentaremos abaixo os QUADROS 1, 2 e 3 seguidos de suas respectivas
análises onde será demonstrado, de maneira condensada, o perfil dos sujeitos
entrevistados.
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Quadro 1
Perfil dos arte-educadores entrevistados quanto ao gênero,
idade, tempo, redes e etapas de atuação
Gênero

Idade

Tempo de
atuação no
magistério

Tempo de
atuação em
conteúdos de
arte

Adélia

F

31

07 anos

07 anos

Anita

F

38

05 anos

Beatriz

F

54

Berenice

F

Christina

F

Clarice

F

Dejanira

F

Elisa

F

Emeric

M

Fernanda

F

Francisca

F

Gardênia

Rede de
ensino

Etapas de
atuação
Ens. Fund. II
Ens. Médio

05 anos

Municipal
Estadual
Municipal
Estadual

25 anos

06 anos

Estadual

Ens. Fund. II

26

06 meses

06 meses

Estadual

Ens. Médio

56
Não
informou

23 anos

07 anos

22 anos

06 anos

Estadual
Municipal
Estadual

Ens. Fund. II
Ens. Fund. II
Ens. Médio

57
Não
informou

37 anos

09 anos

Estadual

Ens. Fund. II

05 anos

05 anos

32
Não
informou

03 anos

03 anos

Particular
Municipal
Privada

Ens. Fund. II
Ens. Fund. II
Ens. Médio

05 anos

05 anos

Municipal

Ens. Fund. II

06 anos

06 anos

F

37
Não
informou

18 anos

08 anos

Municipal
Municipal
Estadual

Ens. Fund. II
Ens. Fund. II
Ens. Médio

Heloísa

F

34

14 anos

14 anos

Municipal

Ens. Fund. II

Isadora

F

43

10 anos

10 anos

Municipal

Ens. Fund. II

Jeanne

F

29

05 anos

05 anos

Estadual

Ens. Fund. II

Laura

F

31

03 anos

03 anos

Ens. Fund. II

Marina

F

42

17 anos

03 anos

Municipal
Estadual
Particular

Martha

F

44

27 anos

12 anos

Estadual

Ens.Médio

Mirella

F

38

20 anos

08 anos

Ens. Fund. II

Orfeu

M

30

02 anos

02 anos

Rosa

F

45

18 anos

18 anos

Salvador

M

15 anos

15 anos

Tarsila

F

51
Não
informou

Particular
Municipal
Estadual
Privada
Municipal
Estadual
Municipal
Estadual

06 anos

06 anos

Vicente

M

47

27 anos

04 anos

Municipal
Municipal
Privada

William

M

38

13 anos

13 anos

Estadual

Ens. Fund. II
Ens. Fund. II
Ens.Médio
Ens. Fund. II
Ens. Médio

NOME

Ens. Médio

Ens. Fund. II

Ens. Fund. II
Ens. Fund. II
Ens. Médio
Ens. Fund. II
Ens. Médio
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A partir dos dados apresentados no QUADRO 1, foi possível observar
que, dentre os vinte e cinco arte-educadores entrevistados, cinco são do sexo
masculino e vinte do sexo feminino, perfazendo um total de 20% e 80%
respectivamente, conforme demonstra, abaixo, o GRÁF. 1. Em um universo
representativo da arte erudita quase que exclusivamente masculino segundo os
padrões europeus e norte-americanos, conforme foi destacado no Capítulo 2,
chama-nos a atenção o fato de que, na escola, o trabalho com artes encontrase, predominantemente, sob a responsabilidade feminina.

Gráfico 1
Gênero dos sujeitos entrevistados
25
20
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5

0
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Feminino

A faixa etária dos sujeitos, independentemente do gênero, variou,
durante o período de realização das entrevistas, dos 26 aos 57 anos, sendo
que cinco professoras preferiram não informar a idade. Verificou-se que a faixa
etária predominante (32%) ficou entre 36 e 45 anos seguida da faixa dos 26
aos 35 anos (28%). Apenas três entrevistados se encontravam entre 46 e 55
anos e dois têm idade superior a 55 anos, representando um total de 12% e 8%
respectivamente. Estes dados podem ser verificados abaixo no GRÁF. 2 a
seguir.
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Gráfico 2
Idade dos sujeitos entrevistados
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O tempo de atuação no magistério dos professores entrevistados variou
de 06 meses a 37 anos, sendo que apenas um dos sujeitos tinha, à época da
entrevista, menos de um ano de atuação (4%). A grande maioria dos
entrevistados tem até 20 anos de experiência docente (72%) ou mais (24%).
Estes dados podem ser comparados observando-se, logo abaixo, o GRÁF. 3.
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O tempo de atuação em conteúdos de arte variou de 06 meses (4%) a
18 anos, sendo que a grande maioria dos entrevistados (76%) tem entre 01 e
10 anos de docência em artes. Cinco dentre os sujeitos têm entre 11 e 20 anos
de atuação (20%), e nenhum deles tem mais de 20 anos de docência na
disciplina de arte, o que pode ser verificado nos dados apresentados a seguir
no GRÁF. 4.

Quanto às redes de ensino em que atuam, conforme exemplifica, a
seguir, o GRÁF. 5, percebemos que a maioria dos sujeitos entrevistados atua,
principalmente, nas redes públicas municipal e estadual (24% e 28%
respectivamente). Apenas dois atuam somente na rede particular (8%).
Verificamos ainda que alguns sujeitos atuam simultaneamente em mais de uma
rede de ensino, ou seja, seis nas redes municipal e estadual (24%); dois nas
redes municipal e particular (8%); um apenas nas redes estadual e particular
(4%) e um único sujeito atuando nas três redes (4%).
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Gráfico 5
Redes de atuação docente
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De acordo com o GRÁF. 6 abaixo, a grande maioria dos sujeitos
entrevistados (56%) atua somente no Ensino Fundamental II. Apenas três
entrevistados (12%) atuam somente no Ensino Médio e oito (32%) atuam nas
duas etapas.

Gráfico 6
Estapas de atuação docente
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Quadro 2
Perfil dos arte-educadores entrevistados quanto à formação acadêmica
inicial e complementar em arte.

NOMES
Adélia

Formação acadêmica inicial

Formação específica ou complementar
em arte

Graduação
Licenciatura
Pedagogia

Técnico

Pós-Graduação
Psicopedagogia

Graduação
Licenciatura
Educação
Artística

Pós-Graduação
Especialização
em Arte

Pedagogia
Anita
Normal Superior

Metodologia da
Arte

Beatriz
Psicologia
Berenice
Normal Superior

Psicomotricidade

Especialização
em Arte
Especialização
em Arte
Especialização
em Arte

Christina
Normal Superior
Clarice
Dejanira

Pedagogia

Elisa

Música
História

Emeric
Fernanda

Licenciatura em
Educ Artística
Pedagogia

Mestrado em
História

Música
Especialização
em Arte

Educação Infantil

Francisca
Pedagogia

Artes visuais

Gardênia
Pedagogia

Especialização
em Artes

Desenho

Heloísa
Pedagogia
Isadora

Mestrado em
Educação

Pedagogia

Especialização
em Arte

Jeanne
Pedagogia
Laura
História

Especialização
em Arte

Marina
Pedagogia

Docência superior

Matemática

Educação
Matemática

Martha
Mirella
Orfeu

Pedagogia

Rosa

Pedagogia
Pedagogia

Salvador

Ciências da
Religião

Licenciatura
em Artes
Plásticas
Licenciatura
em Artes
Cênicas

Pedagogia
Tarsila
Normal Superior
Vicente
William

Licenciatura em
Artes Cênicas

Autodidata

103

O QUADRO 2 apresenta os dados relacionados à formação acadêmica
inicial dos entrevistados. Vimos que a maioria dos sujeitos possui curso
superior (Graduação ou Licenciatura). Dentre eles, dois (8%) possuem
graduação ou licenciatura na área de artes, sendo um licenciado em Educação
Artística e um em Artes Cênicas. Dois possuem licenciatura em História (8%),
um em Matemática (4%), um em Psicologia (4%) e um ainda sem formação
superior (4%). A predominância de cursos superiores ocorreu no curso Normal
Superior com quatro sujeitos (16%) e no curso de Pedagogia, que abrangeu a
grande maioria dos entrevistados, ou seja, quatorze professores (56%). Alguns
sujeitos apresentaram mais de uma graduação, sendo uma delas na área de
artes. Entretanto, neste tópico, consideramos somente a sua formação inicial.
Estes números podem ser verificados s seguir no GRÁF. 7.

Gráfico 7
Formação acadêmica inicial:
Graduação/Licenciatura
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Dentre

os

indivíduos

participantes

desta

pesquisa,

seis

(24%)

informaram possuir Pós-Graduação Lato Sensu em diferentes áreas; dois (8%)
possuem Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado) e dezessete sujeitos (68%)
não possuem nenhuma especialização, conforme demonstra o GRÁF. 8
abaixo.

Sobre a formação específica ou complementar dos arte-educadores
entrevistados, os dados mostraram que menos da metade dos sujeitos
possuem alguma formação específica em arte. Três indivíduos (12%) possuem
curso técnico; quatro possuem graduação ou licenciatura na área e um (4%)
informou ser autodidata. Uma quantidade expressiva, ou seja, dezessete
sujeitos (68%) informaram não possuir nenhum tipo de formação específica ou
complementar em arte. Estes dados podem ser verificados no GRÁF. 9.
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Gráfico 9
Formação específica ou complementar em
cursos de arte
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Técnico

Grad/Licenciat
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Sem formação
específica

No que diz respeito aos cursos de Pós-Graduação em arte, nove
entrevistados (36%) informaram possuir Pós-Graduação Lato Sensu na área e
dezesseis (64%) ainda não possuem especialização em arte, conforme
apresentado a seguir no GRÁF. 10.

Gráfico 10
Formação específica ou complemenar em
cursos de arte: Pós-Graduação
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Quadro 3
Perfil dos arte-educadores quanto às linguagens artísticas trabalhadas dentro
do contexto escolar, material didático e recursos mais utilizados e práticas
artísticas desenvolvidas fora da escola.
NOME
Adélia
Anita
Beatriz
Berenice
Christina
Clarice
Dejanira
Elisa

Linguagens artísticas
trabalhadas na escola

Material didático e
recursos mais utilizados

Artes visuais, Música,
Teatro e Dança
Artes
Plásticas
Teatro,
Pintura e Dança
Música e
Artes visuais
Artes
Visuais
Artes
Visuais
Artes
Visuais
Música e
Artes Visuais
Música

Quadro negro e giz,
desenhos mimeografados
Material reciclável e de
desenho
Material reciclável e de
desenho
CDs de música,
fotografias, livros
Quadro e giz, material de
desenho

Emeric
Fernanda
Francisca
Gardênia
Heloísa
Isadora
Jeanne
Laura
Marina
Martha
Mirella
Orfeu
Rosa
Salvador
Tarsila
Vicente
William

Música,
Desenho e Teatro
Artes
Visuais
Artes Visuais, Música,
Teatro e Dança
Artes
Visuais
Música,
Teatro e Dança
Música,
Pintura e Dança
Artes Visuais, Música,
Teatro e Dança
Artes Visuais, Música,
Teatro e Dança
Artes
Visuais
Desenho
geométrico
Artes Visuais, Música,
Teatro e Dança
História da Arte,
Desenho e Pintura
Artes Visuais, Música,
Teatro e Dança
Música e
Artes Visuais
História da
Arte
Artes Plásticas, Música,
Teatro e Dança

Material reciclável
Material de desenho e
pintura, colagens
Livro didático, material de
desenho e áudio
Material didático específico
fornecido pela escola
Textos, instrumentos
musicais, tintas

Práticas artísticas
desenvolvidas fora da
escola
Pintura em tela
Nenhuma
Artesanato
Nenhuma
Nenhuma
Nenhuma
Nenhuma
Aulas de música
Banda Show e aulas de
música
Participação em grupos
teatrais

Livros e revistas
Textos, gravuras, material
de desenho

Pintura e desenho

Material reciclável

Decoração de festas

Livros, jornais, revistas
Quadro negro e giz,
desenhos mimeografados
Livros, revistas, material de
desenho
Material reciclável,
recursos audiovisuais

Nenhuma

Internet
Recursos audiovisuais e
tecnológicos
Material de desenho,
material reciclável
Livro didático, textos,
material de desenho
Livro didático, material de
desenho e o corpo
Livros, revistas, material
reciclável
Material de desenho e
papéis coloridos
Recursos audiovisuais

Nenhuma

Bordado e artesanato
Nenhuma
Apresentações de dança
em shows e saraus
Nenhuma
Nenhuma
Teatro, ornamentação de
carnaval
Pintura em tela
Canto, percussão e artes
cênicas
Nenhuma
Desenho, pintura e
restauração
Produção de eventos
culturais
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Ao analisarmos as linguagens artísticas trabalhadas, os recursos e
materiais didáticos utilizados no trabalho docente e as práticas artísticas
desenvolvidas pelos sujeitos entrevistados fora do espaço escolar, mais uma
vez observamos, através dos dados constantes do QUADRO 3, uma
considerável diversidade e pluralidade de ações.
De acordo com os PCNs/Arte (1998), o ensino e a aprendizagem dos
conteúdos de arte devem proporcionar ao aluno conhecimentos através dos
quais ele possa situar a sua própria produção, contribuindo para a sua
formação artística e estética, “por intermédio de ações em três eixos
norteadores: produzir, apreciar e contextualizar” (p. 49).
Comparando as linguagens artísticas mais presentes no cotidiano
escolar com os recursos utilizados e sem descartar a margem de liberdade e
flexibilidade que o próprio sistema escolar lhes permite, nota-se alguma
dificuldade ou mesmo incapacidade por parte destes arte-educadores em
realizar uma abordagem mais aprofundada no que se refere à elaboração de
um currículo escolar em arte, assim como em estruturar sua atuação docente
através da ênfase na produção, apreciação e contextualização. Tal situação
fica patente ao observarmos que, dentre os vinte e cinco sujeitos entrevistados,
onze deles (44%) afirmaram que não desenvolvem qualquer tipo de prática
artística além do seu trabalho docente no contexto escolar.
Segundo Barrett (1979), a arte na educação vem perdendo terreno
devido à inabilidade dos professores em defender a sua posição, preocupados,
talvez, com uma educação excessivamente formal e cognitiva, por medo de se
acharem confinados a uma estrutura curricular que lhes restrinja a liberdade e
a flexibilidade. O mesmo autor ressalta ainda que
Não há uma intenção imediata de reformar o professor, o
sistema ou a escola. O objectivo inicial é clarificar e, através de
um debate mais informado e esclarecido, talvez sejamos
capazes de melhorar a contribuição de cada professor para a
educação em arte (p. 16).

Do exposto, podemos inferir que, tal como mencionado no capítulo 2
deste trabalho, o ensino e a aprendizagem de arte na escola ainda se ressente
da ausência de um conceito central que minimize a fragmentação dos
conteúdos e metodologias envolvidos neste processo.
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3.2.2 As falas dos entrevistados: diálogos, contrapontos e ressonâncias
na prática docente

Buscaremos aqui perceber, através das falas dos sujeitos entrevistados,
as relações estabelecidas entre as suas trajetórias pessoais e profissionais e o
trabalho docente; entre suas concepções pessoais e metodologias de trabalho
diante das dificuldades e motivações inerentes à profissão.
Algumas falas são poéticas, visionárias, utópicas, empolgantes; outras
medrosas, incertas, titubeantes. Mas todas muito honestas e transparentes,
originadas de suas próprias crenças pessoais na importância da arte e da
educação, tanto ao descrever o que julgam saber fazer com segurança, quanto
ao que, assumidamente, não sabem ou não podem, mas gostariam de saber e
de poder.
Estas falas foram organizadas em cinco categorias de análise
previamente estabelecidas a partir das entrevistas, que nos permitiram lançarlhes um olhar analítico, a saber: a) Formação acadêmica e complementar; b)
Trajetórias que os levaram à docência em artes; c) Concepções de arte e
educação; d) Metodologias de trabalho docente em arte-educação; e)
Motivações e dificuldades no trabalho docente em artes. A seguir, passaremos
a analisar cada uma dessas categorias.

a) Formação acadêmica e complementar

Nesta categoria, analisaremos a formação acadêmica inicial e
complementar dos sujeitos entrevistados. Partindo da concepção de que o
professor de arte deve ser um indivíduo atuante dentro e fora do contexto
escolar e que necessita estar imerso no universo artístico e cultural de sua
época, acreditamos que, para ele, seja indispensável uma formação acadêmica
específica e mais aprofundada. Assim, o professor de arte
deve ter uma sólida formação em um dos campos de
expressão, para poder ensinar bem esse campo e participar
ativamente da vida cultural, convivendo constantemente com
os outros campos. Assim poderá entender a abrangência da
arte e poderá compartilhar com seus pares os conhecimentos
construídos (PIMENTEL, 2010, p. 179).
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Ficou claro que a formação inicial dos arte-educadores entrevistados
para esta pesquisa é bastante heterogênea, não só quanto à natureza dos
cursos (técnico, licenciatura ou bacharelado), mas também quanto à área de
conhecimento, com notada predominância de professores formados pelos
cursos Normal Superior e Pedagogia. Além disso, apenas uma pequena
parcela dos sujeitos entrevistados apresentou formação inicial na área de artes
(Educação Artística e Artes Cênicas), sendo os demais possuidores de
graduação em outras áreas como História, Psicologia e Matemática.
No que diz respeito à formação específica ou especialização em artes,
os dados coletados demonstraram trajetórias múltiplas e variadas que vão do
autodidatismo à pós-graduação Lato Sensu (ainda que em outras áreas do
conhecimento que não em arte). Vale ressaltar aqui que esta situação é uma
característica desta área que, por sua própria diversidade intrínseca, admite
esta multiplicidade que traz, muitas vezes implícito, o notório saber, o que,
geralmente, não ocorre ou raramente ocorre em outras áreas ou disciplinas.
Sempre mexi com arte, mas nunca fiz curso. Sou autodidata
(Vicente).
Eu adorava as aulas de arte quando estudava e sempre com a
ideia de ser professora de artes. Então resolvi estudar, ampliar
meus pensamentos e procurar novos caminhos (Gardênia).

O que, no entanto, mais nos chamou a atenção ao analisar esta
categoria foi o fato de a grande maioria dos sujeitos entrevistados atuantes em
conteúdos de arte na educação básica, não possuir qualquer formação, seja
ela inicial ou complementar, em sua área de atuação profissional.
De acordo com Fusari e Ferraz (2001), os nossos alunos têm o direito de
poder contar com professores competentes e que possuam domínio sobre os
conteúdos a serem ministrados e que, de preferência, vinculem a arte à sua
vida pessoal:
[...] o professor de arte precisa saber o alcance de sua ação
profissional, ou seja, saber que pode concorrer para que seus
alunos também elaborem uma cultura estética e artística que
expresse com clareza a sua vida na sociedade. O professor de
arte é um dos responsáveis pelo sucesso desse processo
transformador, ao ajudar os alunos a melhorarem suas
sensibilidades e saberes práticos e teóricos em arte (p. 53).
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Entretanto, faz-se necessário considerar as dificuldades pessoais e
profissionais enfrentadas e relatadas nas entrevistas pelos arte-educadores
para participar de cursos de especialização, cujas causas implicariam em
novas pesquisas e reflexões que este trabalho não comportaria no momento.
Acreditando que uma formação específica e mais aprofundada tem tanto
a contribuir para a prática docente desses indivíduos, foi possível perceber, em
diversas falas dos sujeitos entrevistados, uma sensação de desencanto ou
mesmo de impotência em face da realidade e do contexto em que se
encontram

inseridos.

Conforme

destaca

Duarte

Júnior

(1988),

estes

professores são, em sua maioria, leigos e talvez não compreendam
exatamente o papel da arte na educação e nem possuam domínio de
metodologias adequadas, o que pode ser percebido através do depoimento da
professora Anita:
Não sou professora de arte. Estou professora de arte
aproveitada pelo Estado. Gostaria de saber mais, de ter uma
formação específica.

Tais situações se revelam preocupantes ao lembrarmos que todo
trabalho docente ressoa através das paredes da sala de aula e dos muros da
escola, por um tempo muito maior que o tempo do currículo escolar.

b) Caminhos que conduziram os entrevistados à docência em artes

Nesta segunda categoria, buscaremos analisar os percursos pessoais e
profissionais que levaram nossos entrevistados à carreira docente em
conteúdos de arte. Entretanto, há que se considerar, inicialmente, a diversidade
de aspectos envolvidos neste processo de construção da profissionalidade que,
conforme ressalta Tardif (2007) no primeiro capítulo deste trabalho, origina-se
na própria história de vida desses sujeitos, cujos percursos pessoais, sociais e
culturais vão se aglutinando e se incorporando às suas trajetórias profissionais,
o que é reafirmado por Arroyo (2000):
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O ofício que carregamos tem uma construção social, cultural e
política que está amassada com materiais, com interesses que
extrapolam a escola. São esses os traços que configuram esse
coletivo, essa função de mestre de escola (p. 35).

Dentre os diferentes caminhos apontados pelos entrevistados como
forma de ingresso na carreira de magistério em arte, foi possível perceber
através desta análise que, em alguns casos, já havia um interesse inicial pela
carreira artística antes do início da carreira docente, ainda que esta se
caracterize como uma opção profissional mais acessível e imediata frente às
dificuldades de um trabalho exclusivo como artista autônomo.
Desde pequena sempre me identifiquei muito com as artes,
sempre gostei. No início, depois de formada, não consegui
trabalhar [com arte]. Depois consegui duas aulas no Estado e
em seguida peguei mais sete na mesma escola. Agora estou
amparada pela Lei 1007 (Beatriz).

Em outros casos, as oportunidades de trabalho na educação surgiram a
partir do desenvolvimento de atividades artísticas anteriores, tais como aulas
particulares ou trabalhos realizados no campo da arte. Outro fator que
propiciou o ingresso desses sujeitos no magistério relatado nas entrevistas foi a
sua participação em trabalhos voluntários na escola que ocasionou a
contratação do profissional.
O convite para lecionar partiu, acho que do reconhecimento do
meu trabalho como amigo da escola em um projeto de coral
que eu desenvolvia com os alunos fora do turno das aulas
(Emeric).

Diferentemente, houve ainda o percurso inverso. A partir do exercício
docente surgiram estímulos ao desenvolvimento de alguma prática artística,
ainda que timidamente relatada.
Quanto às minhas práticas artísticas, bem... As artes visuais,
por exemplo, são as que eu mais aprecio, porque expressam
pensamentos e a realidade por vários meios. Tenho algumas
obras pintadas por mim, mas dessas, poucos sabem (Adélia).
7

Lei Complementar nº 100 de 05 de novembro de 2007, promulgada pelo governador Aécio
Neves que instituiu o regime próprio de previdência para os servidores públicos e militares,
tornando titulares de cargo efetivo os funcionários que ocupavam funções permanentes na data
da promulgação e, em decorrência, efetivou, sem concurso público, 98 mil servidores do
estado de Minas Gerais (Nota do autor).
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Em outras situações, a escola, não possuindo profissional habilitado na
área, designa o professor (geralmente do quadro permanente), sem maiores
critérios de escolha ou indicação.

A escola onde eu trabalho não possui um professor de artes,
então sou obrigada a assumir este papel (Laura).

Outra situação apontada pela pesquisa quanto ao ingresso na profissão
é a substituição inicial de um determinado professor, continuando mesmo após
o seu retorno, como foi o caso da professora Jeanne:
Como eu falei antes, comecei por acaso. Substituí uma
professora e fui ficando, ficando... E estou até hoje (risos).

Finalmente, foi possível detectar que, em alguns casos, o ingresso na
carreira pode também ocorrer independentemente da escolha da disciplina,
apenas como forma inicial de ingresso na carreira educacional:
Bom, na verdade, foi um momento de sorte [...]. Eu estava com
um título precário e uma outra professora também. Só que ela
esqueceu um documento e eu fiquei com a vaga. Nunca tinha
estado em sala de aula e me surpreendi. Achei o máximo e, ao
mesmo tempo, um grande desafio (Berenice).

Vimos, portanto, que o ingresso na carreira se dá de diferentes maneiras
e em diferentes contextos, nem sempre de modo uniforme e a partir de critérios
desejáveis como, por exemplo, uma formação específica e o domínio dos
saberes necessários ao desempenho de sua função.
Consideramos que esta situação é uma decorrência da maneira formal e
burocrática pela qual é organizado o nosso sistema de ensino. Alicerçados na
herança tecnicista, os currículos escolares ainda consideram a arte como lazer
ou distração, destinada a ocupar um pequeno espaço entre as demais
disciplinas, cujo professor, na maioria das vezes, recebe a incumbência de
decorar a escola para as festividades e datas comemorativas (DUARTE
JÚNIOR, 1988).
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c) Concepções de arte-educação

Ao analisar, nesta categoria, as concepções de arte-educação e as
relações decorrentes deste conceito presentes nas falas dos sujeitos
entrevistados, foi possível perceber, em alguns casos, ausência de clareza
quanto ao significado desta expressão ou definições inconsistentes. A ideia de
arte-educação encontra-se ainda bastante associada ao ensino e à
aprendizagem de competências específicas em arte, ou seja, à formação de
artistas, o que, conforme apontado no primeiro capítulo deste trabalho, não se
aplica aos objetivos do trabalho com arte no contexto da escola regular. Neste
contexto, consideramos pertinente o posicionamento de Fusari e Ferraz de que
A formulação de uma proposta de trabalhar a arte na escola
exige que se esclareça quais posicionamentos sobre arte e
educação escolar estão sendo assumidos. Por sua vez, tais
posicionamentos implicam, também, na seleção de linhas
teórico-metodológicas (2001, p. 22).

Como a maioria dos sujeitos entrevistados não possui formação
específica na área, muitas vezes as suas concepções de arte-educação podem
apresentar-se superficiais ou até mesmo inadequadas ao contexto escolar,
restringindo-se a um tipo específico de conteúdo a ser trabalhado ou a uma
única abordagem metodológica a ser utilizada, desconsiderando a diversidade
cultural dos alunos. Quanto a isso, concordamos com a afirmação de Martins
(2011) de, enquanto professores de arte,
temos de conhecer desde os conceitos fundamentais da Arte
até os meandros da linguagem artística em que se trabalha.
Temos que saber como ela se produz – seus elementos, seus
códigos – e também como foi e é sua presença na cultura
humana, o que implica uma visão multicultural, na valorização
da diversidade cultural (p. 52).

A premissa preponderante entre os entrevistados é a de que a arte e a
educação são atividades humanas pertencentes a universos distintos e que, só
raramente ou em situações muito especiais e particulares, estabelecem entre si
alguma interação:
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A realidade, na sala de aula, é outra. Não dá pra trazer tudo o
que acontece no mundo lá fora. Com a arte não é diferente
(Christina).
Desenvolvo meu trabalho de acordo com as condições
oferecidas pela escola. Quando possível, são realizadas visitas
técnicas, mas normalmente, o trabalho fica sempre mais
restrito à sala de aula (William).

Partilhamos da opinião de Magalhães (2011) de que tais fragilidades
conceituais e metodológicas são decorrentes da insuficiência de recursos, da
inexperiência pedagógica e da ausência de questionamentos acerca da área
em questão por parte dos próprios arte-educadores.
Também a visão da arte-educação como ferramenta educacional ou
instrumento pedagógico para a consecução de habilidades cognitivas a serem
desenvolvidas e aplicadas em outras disciplinas ou conteúdos ainda se
apresenta como uma recorrência.

Dentro do que trabalho, a relevância se deve ao grande
acúmulo de conhecimentos necessários para os conteúdos de
matemática, ficando toda a parte de construções para o
desenho geométrico. Portanto, objetivando trabalhar conceitos
matemáticos através da construção geométrica é que se dá a
abordagem da arte (Mirella).

Desenvolvo meu trabalho sempre em parceria com outros
conteúdos. Alguns têm a finalidade de resolver problemas de
ordem prática, por exemplo, trabalhar valores, melhorar a
leitura, o convívio com os colegas e também aqueles que
buscam formas de socialização e preservar o meio ambiente
(Salvador).

Como a arte está em todas as disciplinas, é comum o professor
pedir para fazer ilustrações das matérias que estão estudando
(Djanira).

De acordo com Duarte Júnior (1988), a arte-educação não pode limitarse à utilização da arte como veículo para o ensino de outros conteúdos ou
habilidades, mas sim despertar a consciência do valor que a arte possui em si
mesma. Para Macedo, “usar ferramentas da arte é uma outra coisa, bem
diferente do ensino de arte” e acrescenta que
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a presença da arte no currículo tem como pressuposto oferecer
oportunidades aos alunos de desenvolver o pensamento artístico
e estético, como mais um modo de se relacionar com o mundo.
Nem melhor, nem pior, mas tão importante quanto os outros
campos de conhecimento quando se propõe a uma formação
integral, complexa e sintonizada com as questões da
contemporaneidade (2010, p. 162).

Ainda assim, foi possível perceber, em alguns depoimentos, a busca de
um sentido maior para o trabalho docente em arte tais como, desenvolvimento
da percepção estética, da sensibilidade e da imaginação (Fernanda);
incorporação de padrões culturais através de processos de experimentação
(William); criação e construção do conhecimento (Marina) e valorização da
pluralidade cultural (Salvador).

d) Metodologias de trabalho docente em arte-educação

Nesta categoria, buscamos analisar a ação docente desenvolvida pelos
entrevistados, ou seja, perceber as ressonâncias de seus percursos pessoais e
profissionais nas suas práticas pedagógicas em sala de aula.
Consideramos aqui que a metodologia de ensino e aprendizagem se
constitui pelas abordagens, encaminhamentos e ações que o professor
desenvolve em sua prática.
A metodologia educativa na área artística inclui escolhas
profissionais do professor quanto aos assuntos em arte,
contextualizados e a serem trabalhados com os alunos [...].
Referem-se também à determinação de métodos educativos, ou
seja, de trajetórias pedagógicas (com procedimentos técnicos e
proposições de atividades) para os estudantes fazerem,
apreciarem e analisarem os conteúdos de arte (FUSARI e
FERRAZ, 1999, p. 98, grifos das autoras).

Conforme

destacamos

no

segundo

capítulo

deste

trabalho,

a

implantação da Educação Artística pela Lei 5.692/71 caracterizou-se por uma
proposta docente polivalente, preconizando uma abordagem integrada de
diferentes linguagens artísticas. A LDBEN 9.394/96 manteve a obrigatoriedade
do ensino de arte sem, entretanto, definir com precisão em que consiste este
ensino. Assim também os PCNs, ao propor as quatro modalidades artísticas a
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serem contempladas no ensino escolar de arte (artes visuais, música, teatro e
dança) delegam às escolas a decisão quanto às quais linguagens, como e
quando serão abordadas. Tais propostas oferecem margens a diferentes
interpretações de forma a persistirem a indefinição e a multiplicidade.
Diante disso, constatamos que o arte-educador goza de bastante
liberdade, não só para determinar os conteúdos a serem trabalhados, mas
também na escolha das metodologias a serem utilizadas.
Utilizo livro didático, revistas para recortes e desenhos para
colorir. Também procuro trabalhar o desenvolvimento motor,
cognitivo, entre outras coisas, que o aluno necessita (Laura).

Eu monto o meu plano de aula para um certo período. Também
procuro explicar e mostrar a cultura da cidade e “levo eles”
nesses lugares. É muito legal (Francisca).

Desta maneira, o professor de arte pode, a princípio, desenvolver
apenas aqueles conteúdos vivenciados em sua prática ou na sua formação ou
mesmo aqueles de sua preferência, uma vez que não foi possível detectar, nos
depoimentos dos sujeitos entrevistados, a existência de propostas curriculares
efetivas para o trabalho em arte em suas redes de ensino. Entretanto, como
destacam Fusari e Ferraz (2001), carecendo de maiores aprofundamentos
teóricos e metodológicos, as aulas tornam-se, neste contexto, bastante
superficiais.
Foi possível perceber ainda, através dos dados desta pesquisa, a ação
do professor polivalente, trabalhando com diferentes linguagens artísticas nas
quais não possui formação específica ou conhecimentos muito aprofundados.
Nesta questão, os sujeitos entrevistados não revelaram a existência de alguma
exigência por parte da escola, ficando a cargo da própria espontaneidade a
escolha das linguagens a serem abordadas, oferecendo como justificativa
“oferecer aos alunos uma visão mais ampla da arte“ (Clarice) ou “trabalhar os
conteúdos de maior interesse para os alunos” (Christina).
Desenvolvo meu trabalho na escola de acordo com as
propostas dos PCNs e CBC [...] abrangendo as quatro
modalidades artísticas: visuais, dança, música e teatro. Os
procedimentos são sempre através de debates, explanações e
pesquisas (Gardênia).
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Desenvolvo meu trabalho através de dinâmicas, montagem de
vídeo, aula expositiva, utilização de imagens xerocadas e
quadro negro, muito quadro negro (risos), abordando música
dança e teatro (Adélia).

De acordo com Magalhães (2011), a polivalência no ensino da arte
consiste no conhecimento superficial de suas várias linguagens e, enquanto
proposta metodológica para o ensino e aprendizagem de arte, mostra-se
bastante ineficaz, uma vez que proporciona uma série de lacunas, não só
quanto à formação do próprio arte-educador, mas em suas práticas educativas.
Além disso, contribui para a manutenção da superficialidade da área de arte
nos currículos escolares, dificultando “o conhecimento sistematizado, sua
contextualização histórica e a especificidade de cada linguagem artística” (p.
163). Este espontaneísmo se reflete, muitas vezes, na perda de sentido e do
interesse dos alunos pela disciplina, o que vem reforçar as críticas contidas nos
PCNs/Arte sobre a teoria e a prática da arte na educação brasileira.
As práticas de ensino de Arte apresentam níveis de qualidade
tão diversificados no Brasil que em muitas escolas ainda se
utiliza, por exemplo, de modelos estereotipados para serem
repetidos ou apreciados, empobrecendo o universo cultural do
aluno. Em outras ainda se trabalha apenas com a autoexpressão, sem introduzir outros saberes de arte. A
polivalência ainda se mantém em muitas regiões (BRASIL,
1998, p. 29).

Consideramos que as mais recentes contribuições teóricas no campo
educacional enfatizam a inserção do aluno nos conhecimentos necessários à
transformação da sua realidade.
Uma das abordagens metodológicas que se aplicam à compreensão da
arte no contexto escolar e educacional é a Proposta Triangular (detalhada no
segundo capítulo deste trabalho) desenvolvida por Ana Mae Barbosa. Esta
proposta fundamenta-se na integração das ações de fazer, ler e contextualizar
arte visando um ensino e uma aprendizagem de qualidade.
Através desta pesquisa, foi possível constatar que esta abordagem
ainda é bastante desconhecida ou bem pouco utilizada pelos arte-educadores
entrevistados:
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Para mim isso é novo... Não conheço. Acho que seria uma
comparação, uma pirâmide (Vicente).

Não conheço não. Acho que isso é só pra quem tem formação
específica em arte (Francisca).

Conheço, mas não trabalho com ela. São muitos conteúdos
para ministrar e as turmas são grandes (Laura).

Conheço teoricamente, mas não trabalho com ela (Fernanda).
Conheço, mas a falta de recursos me impossibilita de trabalhar
com ela (Jeanne).

Outro ponto de interesse revelado pelas comunicações dos sujeitos
entrevistados foi a pouca referência ou importância dada à produção artística
dos alunos. Mesmo entre aqueles que informaram conhecer e trabalhar a partir
da Proposta Triangular como foi o caso de Gardênia, Isadora, Berenice,
Djanira, Adélia, Tarsila e Marina, foi possível perceber uma preocupação maior
com a fruição e a contextualização do que com a produção artística de seus
alunos. Tal fato pode ser exemplificado na fala a seguir:
Para mim, o mais importante no trabalho com arte é saber
valorizar as manifestações artísticas e culturais [...]. Assim,
tenho como objetivo a apreciação na arte, nas mais diversas
formas de manifestação. Para se trabalhar com arte, é
necessário exposição, análise, apreciação e produção de
conteúdos artísticos (Rosa).

Para

Rizzi

(2011),

as

questões

relacionadas

ao

ensino

e

à

aprendizagem de artes dizem respeito ao conhecimento da Arte. A arteeducação é a epistemologia da arte e, ao compararmos as abordagens para o
seu ensino, nos deparamos com diferentes propostas:
Diferem na concepção de como se aprende Arte, na concepção
da relação sujeito/objeto de conhecimento e nas possibilidades
de criação metodológica. Os objetivos podem ser os mesmos,
mas a visão de mundo e as estratégias para alcançar esses
objetivos vão diferir (p. 69).

Esta

multiplicidade

metodológica

e

o

espontaneísmo

em suas

abordagens apresentam-se, a nosso ver, como uma decorrência de ações
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muitas vezes isoladas destes docentes, cujas oportunidades de especialização
e troca de conhecimentos ou a participação em eventos artísticos e culturais
são bastante limitadas, gerando dúvidas e incertezas quanto ao trabalho
realizado.
Estaríamos ainda imersos em um fazer artístico irrefletido? De
que forma nosso percurso histórico em torno de um ensino de
arte espontaneísta ainda nos marca e aprisiona? Ousaríamos
sair do nosso modo apaziguador e conciliatório [...] para
provocar rupturas como modos de fazer e dizer sobre arte e
educação? (LOPONTE, 2010, p. 236).

Outro ponto de interesse observado nesta categoria foi a ausência de
orientações pedagógicas específicas por parte da escola ou do sistema
educacional (principalmente público) aos quais os sujeitos entrevistados
encontram-se vinculados. De acordo com os PCNs/Arte, tais orientações são
necessárias e referem-se às maneiras pelas quais o arte-educador pode
intervir junto aos estudantes na busca do conhecimento artístico e estético.
Referem-se,

ainda,

às

possibilidades

de

escolha

do

professor

no

direcionamento de seu trabalho docente de forma a levar seus alunos a
compreenderem as suas próprias produções em arte, relacionando-os àqueles
do patrimônio cultural e artístico.
São idéias e práticas sobre os métodos e procedimentos para
viabilizar os saberes dos alunos na área de Arte. Mas não são
quaisquer métodos e procedimentos, e sim aqueles que
possam levar em consideração o valor educativo da ação
cultural da arte na escola (BRASIL, 1998, p. 94).

Assim, segundo as falas dos entrevistados, as principais metodologias
utilizadas em suas práticas docentes em artes foram: utilização de livros ou
materiais didáticos disponibilizados pela escola (principalmente aquelas da
rede particular de ensino) e materiais recicláveis; reprodução de filmes e
documentários sobre arte; pesquisas na internet; visitas a espaços culturais;
desenvolvimento de projetos interdisciplinares; organização de feiras culturais e
exposição de trabalhos artesanais em datas comemorativas da escola.
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Para desenvolver o meu trabalho, geralmente, utilizo recursos
audiovisuais e tecnológicos e redes de comunicação virtual.
Também adoto uma apostila teórica e outra para as atividades
práticas (Mirella).

Utilizo o livro didático, revistas para recortar e desenhos para
colorir, mas não dá para fazer visitas externas, fica mais difícil
(Laura).

Uma parcela significativa dos arte-educadores entrevistados informou
não possuir oportunidades de um maior aprofundamento teórico e prático
voltado ao seu trabalho docente, principalmente quanto ao ensino de história
da arte ou o desenvolvimento de atividades extra-curriculares como, por
exemplo, acompanhar seus alunos a espetáculos artísticos e culturais.

e) Motivações e dificuldades no trabalho docente em artes

Através das falas dos entrevistados, foi possível verificar que muitos
sujeitos atribuem importância ao ensino de arte, apesar de, nem sempre, se
sentirem seguros ou devidamente preparados para o seu desempenho. Tal
insegurança fica patente ao analisarmos, principalmente, as dificuldades
relatadas no decorrer da prática docente em sala de aula.
Dentre os problemas recorrentes apontados, principalmente na rede
pública de ensino, foi possível destacar a reduzida carga horária destinada à
disciplina de artes e o pouco interesse por parte dos alunos e familiares:
Acho que eles [os familiares] nem veem isso... Nem
dificuldade, nem facilidade. Acho que não se importam com
isso. Quando tem uma apresentação dos alunos na escola, os
pais vêm, batem palmas e vão embora. Não se interessam com
o porquê, como foi desenvolvida a proposta. Eles são neutros
(Francisca).

Quanto à participação dos alunos, a arte-educadora Fernanda destaca
que “muitas vezes eles se interessam mais pela nota do que pela disciplina em
si”.
O despreparo, a falta de domínio dos conteúdos e das metodologias
específicas para o ensino de arte, a falta de aprofundamento em história da
arte, assim como a impossibilidade de frequentar cursos de especialização ou
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capacitação na área, somam-se também às dificuldades relatadas pelos
sujeitos.
Nesse aspecto, podemos destacar a importância do conhecimento da
história da arte como elemento essencial na construção dos currículos e
metodologias

do

trabalho

docente,

uma

vez

que,

conforme

citado

anteriormente neste trabalho (p. 54), o desenvolvimento da sensibilidade e
senso estético dos indivíduos se dá, principalmente, através do contato e
vivências com as diferentes linguagens artísticas, com os artistas e suas obras.
Estes aspectos deveriam ser contemplados pelos conteúdos de arte nos
diversos contextos históricos, geográficos e sociais reforçando a colocação de
Fusari e Ferraz (1999) de que uma educação em arte é construída pela ação
conjunta de professores e alunos numa dimensão prático-teórica.
Se a dimensão teórica fundamenta-se, essencialmente, na trajetória
formativa e experiencial do professor, de acordo com Souza (2005), “a
dimensão prática significa buscar a aproximação do que realmente ocorre nas
salas de aula, aspecto fundamental para se perceber como o mundo da
educação está estruturado” (p. 83).
A desvalorização do trabalho docente e a pouca importância atribuída
aos conteúdos de arte por parte da própria escola e dos demais professores
também contribuem para a insatisfação desses arte-educadores. A professora
Adélia desabafou a respeito:
Tirei licença maternidade e, recente agora, quando voltei vi que
colocaram “pra” me substituir qualquer professor no lugar,
sabe? Qualquer um, pois essa disciplina, qualquer professor
pode dar. Isso desmotiva. Esse desinteresse, “né”? Desvaloriza
meu trabalho.

O professor Emeric se ressente de, às vezes, ser alvo de zombaria por
parte dos demais professores da escola, devido à sua predisposição ao
desenvolvimento de projetos musicais como, por exemplo, o coral de alunos,
cujos ensaios acontecem em horários e turnos diferentes dos horários de
aulas, nos quais ele não necessitaria, obrigatoriamente, estar na escola.
A falta de espaço físico na escola e a escassez de recursos e de
material adequado estão entre as maiores dificuldades apontadas pelos
entrevistados para a realização de seu trabalho docente.
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A falta de material é uma das dificuldades encontradas, uma
vez que a maioria dos alunos é carente e não há, por parte das
famílias ou da própria escola, condições de arcar com
despesas extras para comprar material ou mesmo para visitar
pontos culturais e artísticos (Isadora).

Nunca tem material. Somente uma aula por semana para cada
turma. Nem nunca teve uma sala exclusiva para arte, porque
para a direção, arte não é matéria. É uma atividade para
distrair os alunos (Salvador).

[...] os poucos materiais que tenho e que são utilizados pelos
meus alunos foram adquiridos por mim mesma (Beatriz).

Quanto aos professores que atuam na rede particular de ensino, a
pesquisa detectou um discurso mais otimista: “a escola confia bastante no meu
trabalho e me dá muita liberdade e suporte para executá-lo” (Elisa). Também o
professor Emeric relatou que a escola da rede privada em que atua oferece um
bom material didático para o trabalho com artes.
No entanto, praticamente todos os sujeitos, ao relatarem suas principais
dificuldades profissionais, vislumbraram possibilidades de superação, na
maioria das vezes, através de soluções alternativas e muita criatividade para a
aquisição de materiais, utilização de espaços e sensibilização da comunidade
escolar e externa para a importância da arte.

Nem sempre a escola tem os recursos necessários. Falta
material, mas com imaginação e criatividade conseguimos dar
conta dos nossos objetivos (Heloísa).

Consideramos que uma educação em arte não pode ser construída
isoladamente, pois depende do concurso de muitas ações e da atuação de
muitos agentes. Concordamos com a afirmação de Pimentel (2010) de que o
ensino de arte propicia experiências e vivências significativas, desde que
oferecido em igualdade de condições com os demais campos do conhecimento
e integrado a eles em um conjunto harmonioso.
Ao finalizarmos este terceiro capítulo, procuraremos justificar a presença
dos diálogos e contrapontos entre arte e educação e as suas ressonâncias no
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trabalho docente, propostos no título deste trabalho e subsidiados pela coleta e
análise dos dados.
Os diálogos e contrapontos foram estabelecidos através da justaposição
entre as falas dos sujeitos entrevistados e o referencial teórico utilizado na
fundamentação deste trabalho de pesquisa, de maneira a permitir uma visão
mais clara e reflexiva acerca dos processos de ensino e aprendizagem dos
conteúdos de arte na educação escolar sem, entretanto, procurar estabelecer
juízos de valor sobre esses diálogos e contrapontos possíveis, nem buscar
estabelecer uma metodologia única de trabalho docente em conteúdos de arte.
Os diálogos fizeram-se presentes na convergência e na divergência
entre os autores relacionados e os sujeitos entrevistados. Já os contrapontos
(como em uma composição musical) permitiram a justaposição de suas muitas
e diferentes vozes numa polifonia que, longe de tornar-se caótica, nos permitiu
compreender a multiplicidade e a diversidade tão características da arte e seus
caminhos no contexto escolar.
As ressonâncias fizeram-se presentes ao analisarmos as metodologias e
as abordagens do trabalho docente em arte por parte dos entrevistados,
considerando suas trajetórias profissionais e pessoais sem, entretanto,
estabelecermos qualquer forma de valoração ou discriminação quanto à
qualidade e a pluralidade de seus desempenhos. Ao contrário, buscamos
levantar questões e provocações que poderão, ainda que, em longo prazo,
contribuir para a melhoria da qualidade de nossa educação, tanto em seu
aspecto geral, quanto na área específica do ensino de arte, de que trata este
trabalho.
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Figura nº 5: Matisse: A Dança II
Museu Hermitage, São Petersburgo

O ensino de Arte na escola não está em busca de soluções.
Está em busca de provocações.
Irene Tourinho
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pergunto coisas ao buriti; e o que ele
responde é: a coragem minha. Buriti quer
todo o azul, e não se aparta de sua água –
carece de espelho. Mestre não é quem
sempre ensina, mas quem de repente
aprende.
João Guimarães Rosa

Ao tecer aqui as considerações finais deste trabalho de pesquisa,
remetemo-nos novamente à sua introdução. Fruto de inquietações na tentativa
de perceber com maior clareza os campos e espaços ocupados pela arteeducação no contexto escolar a partir da formação dos professores é possível
afirmar que chegamos à etapa final com mais perguntas do que respostas,
considerando que, conforme ressalta Frange (2011), o conceito de arte na
educação encontra-se mais ancorado em dúvidas, desafios, hipóteses e
antíteses. Este posicionamento é também compartilhado por Martins (2011) ao
questionar se, enquanto arte-educadores, também somos fruidores de arte:
Somos contemporâneos de nosso tempo? Os alunos falam de
si com seus trabalhos, ou falam apenas do artista que
estudam? Qual o espaço de diálogo entre eles? Por que
escolho um artista e não outro? Por que elejo um determinado
trecho dramático ou uma determinada música? Ou
determinados instrumentos? (p. 55).

Considerando a necessidade de reflexão e questionamento mesmo
daquilo que, à primeira vista, pode nos parecer óbvio, procuramos, neste
trabalho, ultrapassar as visões correntes e aprofundar nosso conhecimento
sobre o tema em questão. Percebemos que ao tratar de assunto tão complexo
não é possível nos limitarmos à inserção de elementos do universo da arte no
contexto da educação. Muito mais que isso, trata-se de estabelecer e propiciar
diálogos e contrapontos entre os seus elementos mais fundamentais, quais
sejam o pensamento divergente ou convergente, a pluralidade e a
singularidade, o caráter demolidor ou conservador, a inovação e o
tradicionalismo. Tais aspectos, antes de serem antagônicos, se completam e
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se associam na construção e solidificação de um universo novo: o da arteeducação.
Assim, acreditamos que o nosso entendimento foi significativamente
ampliado, não somente através dos aportes teóricos que fundamentaram o
presente trabalho, mas também no contato direto com os arte-educadores
possibilitado pelas entrevistas. Acreditamos, ainda, ter sido possível perceber
os inúmeros aspectos que interferem na complexa relação estabelecida entre
arte e educação, principalmente, no contexto escolar e nos anseios, angústias,
alegrias e esperanças daqueles indivíduos diretamente envolvidos neste
processo. Foi possível, também, perceber a importância da pesquisa como
forma de vencer a superficialidade que ainda subsiste no processo de
mediação entre aquele que aprende e o objeto a ser aprendido. Desta maneira,
conhecimentos foram adquiridos e compartilhados.
Pudemos justificar a importância da presença da arte no contexto
educacional e escolar ao perceber as inúmeras possibilidades de, por seu
intermédio, intervir, questionar, refletir, representar ou modificar a realidade. Ao
fazer arte, o aluno estará ressignificando o seu universo interno e externo,
traduzindo-o para si mesmo e para os outros.
Os dados coletados e aqui analisados foram resultado das entrevistas
realizadas com arte-educadores atuantes em Barbacena e região, não
havendo, de nossa parte, a intenção de generalizá-los ou estabelecer, a partir
deles, um quadro situacional válido para todo o país. Entretanto, é necessário
considerar que este trabalho de pesquisa revelou uma situação real dos
processos de arte-educação em nossas escolas que, certamente, encontrarão
eco em outras regiões do país.
Partimos da premissa de que arte se ensina e deve ser ensinada e
procuramos estabelecer, durante a elaboração deste trabalho de pesquisa,
uma reflexão crítica e uma análise mais aprofundada a respeito da formação e
da práxis dos arte-educadores em atuação na educação básica, buscando
perceber as formas e os espaços em que se dão os processos de ensino e
aprendizagem de arte no cotidiano educacional, dentro ou fora da escola.
Tentamos, ainda, verificar a existência de uma relação coerente entre os
objetivos propostos, os conteúdos programáticos e os métodos utilizados em
arte, sem, entretanto, pretender reduzi-la a mera ferramenta pedagógica.
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Tratamos, antes, de tentar compreender os fundamentos da arte e da
educação, potencializando-os e colocando-os a favor da reciprocidade e da
inconformidade a partir dos diálogos e contrapontos daqueles que, através de
trajetórias e motivos diversos, se depararam com seus complexos e
inquietantes universos e se propuseram a desbravar os seus caminhos.
Procuramos, inicialmente, propiciar discussões relevantes para o campo
em questão ao estabelecer diálogos com diversos autores na tentativa de
clarear e desenvolver os conceitos de arte e educação, subjetividade,
experiência estética, identidade cultural, contexto escolar e formação do arteeducador e de melhor compreender o papel e a importância da arte na
formação dos indivíduos. Duarte Júnior (1988) nos diz que toda obra de arte
objetiva a excitação dos nossos sentimentos, pois, diante dela, é possível
contemplá-los através de suas formas expressivas:
Portanto, a arte não é uma linguagem que comunique
conceitos. Antes, é expressão de sentimentos. É a tentativa de
concretizar, numa forma, o mundo dinâmico e inefável dos
sentimentos humanos. Numa obra de arte são os sentimentos
que nos são apresentados, para que possamos contemplá-los,
revivê-los e senti-los em sua natureza (p. 88).

Estas e outras considerações foram desenvolvidas no primeiro capítulo
deste trabalho.
A partir de um panorama geral da história do ensino de arte na educação
brasileira,

buscamos,

no

segundo

capítulo,

vislumbrar

as

principais

características, tendências e fundamentos pelos quais perpassou o nosso
ensino de arte desde o início da colonização portuguesa até os dias atuais,
destacando as principais correntes metodológicas e seus paradigmas
educacionais.
Sabemos que as disciplinas que hoje são parte do currículo
nem sempre foram estas que aí estão. Sabemos ainda que
mesmo aquelas disciplinas mais estáveis, como Matemática,
Português, Geografia e Ciências tiveram, ao longo dos
tempos, tratamento diferenciado e sofreram modificações
sobre a abordagem e o conteúdo que hoje sugerem
(TOURINHO, 2011, p. 30).
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A partir deste contexto, procuramos compreender as raízes históricas e
sociais do ensino de arte e da construção do sistema educacional brasileiro,
sem descuidar, entretanto, dos riscos da generalização devido à enorme
diversidade cultural de nosso país.
Durante a pesquisa de campo, ouvimos vinte e cinco arte-educadores
em exercício do magistério em conteúdos de arte na educação básica em
Barbacena e região, buscando captar, através de seus depoimentos, os
diálogos e os contrapontos entre arte e educação, procurando perceber as
ressonâncias de suas falas no trabalho docente desenvolvido por estes
sujeitos.
Não podemos dissociar a singularidade da pessoa do
educador, sua história de vida e sua atuação profissional. São
fios que tecem uma totalidade. Sua formação profissional, os
rituais acadêmicos vividos, suas transformações pessoais, a
aquisição de novos saberes irão enriquecendo a trama deste
tecido que se constrói ao longo de sua vida (PEREIRA, 2011,
p. 126).

Na busca do entendimento destes processos, muitas dimensões se
fizeram notar. Desde a falta de incentivo ao trabalho docente até questões de
ordem técnico-pedagógica como currículo escolar, objetivos e metodologias de
ensino e aprendizagem.
Os arte-educadores se ressentem da falta de incentivo material, físico e
humano. No currículo escolar, o ensino de arte ainda não conseguiu afirmar a
sua relevância para que a arte-educação seja direito de todos conforme
preconiza a LDBEN 9.394/96. Devido a uma série de dificuldades e deficiências
dos sistemas de ensino, torna-se difícil a implementação do ensino de arte nas
escolas que continua – como tem sido historicamente – tratado como mera
produção de objetos e artefatos ou atividades ilustrativas em datas especiais.
Nesse sentido, concordamos com Pimentel (2011) em sua afirmação de
que a nossa arte-educação ressente-se ainda da falta de um “entendimento” da
própria arte, principalmente da arte contemporânea, cujas causas, segundo a
autora, devem-se a uma defasagem cultural por parte da escola, família e dos
próprios professores. Vale ressaltar que o professor que busca um maior
aprofundamento na história da arte e que, através deste aprofundamento,
conhece e consome mais produtos artísticos estará, sem dúvida, mais
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sensibilizado para dialogar com seus alunos e orientar seus olhares através do
encantamento que a arte proporciona.
Destacamos também a dicotomia presente nos discursos dos sujeitos
que atuam somente nas redes públicas de ensino e daqueles que atuam
também na rede privada. Fica patente que, nas escolas particulares, há uma
menor exigência quanto à formação acadêmica e específica do arte-educador,
como é o caso da professora Elisa, que ainda não possui formação superior em
nenhuma área do conhecimento. Ficou claro, também, que, nas escolas da
rede privada, há uma maior liberdade por parte do professor, na escolha dos
objetivos, das metodologias adotadas e dos conteúdos a serem trabalhados.
Além disso, ele parece poder contar com uma melhor infraestrutura física e
pedagógica, seja através de apoio e orientação pedagógicos, seja através da
disponibilização de um variado material didático, o que raramente ocorre na
rede pública estadual e municipal.
Dentre os principais problemas para a realização de um trabalho
docente de qualidade em arte e que foram relatados pelos entrevistados,
destacam-se – principalmente nas escolas da rede pública – a falta constante
de material, ausência de apoio e orientação pedagógica específicos, limitação
de recursos, espaço físico insuficiente ou inexistente, desinteresse por parte
dos alunos e da comunidade escolar, diminuta carga horária para aulas e
atividades artísticas.
Nas falas de alguns dos arte-educadores entrevistados, ainda foi
possível perceber a presença da concepção da arte na escola como ferramenta
para a consecução de objetivos educacionais em outras

áreas do

conhecimento, apesar de uma visão unânime sobre a importância da arte na
educação, na escola e na vida das pessoas. Esta dicotomia evidencia-se,
talvez, pelo fato que muitos dos sujeitos entrevistados, seja pela pouca
experiência profissional, seja pela formação deficitária, não disponham de
clareza quantos aos objetivos do ensino e aprendizagem de arte na escola e
ignorem que a metodologia é a construção – pelo professor - dos caminhos que
conduzem à consecução desses objetivos. É possível afirmar que, atualmente,
convivemos com uma multiplicidade de metodologias ou abordagens
metodológicas e que, para que o professor construa a sua metodologia de
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trabalho, é necessário que ele tenha consciência daquilo que ele quer que seus
alunos aprendam.
Daí a importância, para nós, do arte-educador desenvolver práticas
artísticas e vivenciar experiências estéticas além do trabalho puramente
docente. De nada adianta uma carga de teoria muito abrangente quando há
deficiência na prática. Ainda assim, mesmo sem o domínio de metodologias
eficientes e apropriadas ou clareza em seus objetivos, os sujeitos entrevistados
se batem pela importância da arte e pela sua valorização em relação às demais
disciplinas do currículo escolar.
Quanto à práxis pedagógica em conteúdos de arte, foi possível verificar,
ao concluir este trabalho de pesquisa, que, mesmo entre os entrevistados que
demonstraram maior desenvoltura profissional e domínio de conteúdos e
metodologias, há uma preocupação maior com a fruição e a contextualização
das obras de arte e produtos artísticos e culturais do que propriamente com a
produção individual ou coletiva dos alunos, o que, de certa forma justifica a
afirmação de Barbosa (2005) de que o ensino de arte na maioria das nossas
escolas caracteriza-se ainda pelo espontaneísmo e pela descontinuidade.
Acreditamos que tal situação seja a consequência da inexistência ou do
desconhecimento da produção artística e cultural do próprio arte-educador. A
produção artística é também uma forma de produção de conhecimento que
pode e deve ser compartilhada com os alunos sob a forma de estímulos e
provocações que os induzam a percorrer caminhos múltiplos e pessoais.
A partir do referencial teórico utilizado e da pesquisa de campo
realizada, foi possível perceber que a arte-educação no Brasil necessita ainda
estabelecer e solidificar seus conceitos levando em consideração as
especificidades da arte e da educação. Necessita ainda definir claramente seus
contornos, questionando a função da arte na sociedade e suas contribuições
para a humanidade. No contexto escolar e educacional, necessita rever o seu
papel e repensar como é possível ensinar e aprender arte, estabelecendo de
maneira clara o papel do arte-educador nesse processo.
Consideramos que um dos maiores desafios da arte-educação no Brasil
seja o de aliar o ensino da arte aos novos paradigmas da educação e da
contemporaneidade através do desenvolvimento de pesquisas e experiências
de criação e recriação, construção e desconstrução, num processo mais vivo e
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dinâmico, uma vez que a prática educativa baseia-se na capacidade individual
de experienciação. Dessa forma, acreditamos que o ensino da arte estará
diretamente ligado aos interesses de quem aprende.
Ao finalizar estas considerações a partir das abordagens deste trabalho
de pesquisa, e sem pretender esgotar os resultados das análises aqui
realizadas, foi possível perceber que, talvez, um dos maiores desafios a serem
enfrentados quanto à arte-educação, ao ensino e aprendizagem da arte, a
epistemologia da arte no contexto escolar, ou tantas outras denominações que
possamos atribuir a este processo, é o despreparo profissional dos
professores.
O fato de muitos dos sujeitos entrevistados relatarem não possuir
formação ou especialização na área pode, ainda, ser considerado como um
indicativo de que a arte na escola não está sendo capaz de canalizar o
interesse dos alunos ou de estabelecer relações com suas experiências
cotidianas e, conforme pode ser visto no decorrer deste estudo, esta é uma
questão que vem se arrastando há tempos no ensino de arte na educação
brasileira, no qual, ainda hoje

observa-se um enorme descompasso entre as práticas e a
produção teórica na área, incluindo a apropriação desse
conhecimento por uma parcela significativa de professores. Tal
descompasso é fruto de dificuldades de acesso a essa
produção, tanto pela pequena quantidade de livros editados e
divulgados sobre o assunto, como pela carência de cursos de
formação contínua na área. Nota-se ainda a manutenção de
clichês ou práticas ultrapassadas em relação aos
conhecimentos já desenvolvidos na área (BRASIL, 1998, p.
29).

Desta maneira, uma proposta de arte-educação que demande uma
sólida formação docente aliada a uma prática pedagógica transformadora não
pode, absolutamente, constituir-se em atividade neutra ou decorativa, mas
tornar-se fundamento de expressão de valores, sentimentos e significados
capazes de capacitar o educando a perceber e transformar a realidade ao seu
entorno, ao mesmo tempo em que amplia seus horizontes culturais
estabelecendo vínculos permanentes entre arte, educação e vida. Assim,
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urge a necessidade de re-significar os currículos escolares de
maneira geral e, principalmente, a formação do professor de
Arte frente à rapidez das mudanças deste final de milênio
(MAGALHÃES, 2011, p. 164).

Acreditamos, portanto, que um ensino de arte que pretende um maior
alcance educacional, ampliando efetivamente o universo de experiências
artísticas e estéticas dos nossos alunos, necessita estar alicerçado em uma
nova proposta pedagógica que ultrapasse as posturas tradicionais ainda
vigentes e que valorize a diversidade e a pluralidade da arte, seja através de
suas manifestações eruditas ou populares.
Repensando a formação e a práxis do arte-educador, julgamos,
portanto, necessário aprofundar o compromisso com a qualidade da nossa
educação e isto, cremos, somente será possível na construção permanente do
caminho, no embate diário, munidos, mesmo que somente com as armas
aguçadas da esperança.

133

REFERÊNCIAS

ALVES-MAZZOTTI, Alda Judith; GEWANDSNAJDER, Fernando. O método
nas ciências naturais e sociais. 2. ed. São Paulo: Pioneira Thompson
Learning, 2004.
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da educação. São Paulo: Moderna,
1996.
______; MARTINS, Maria Helena Pires. Temas de Filosofia. São Paulo:
Moderna, 2005.
ARROYO, Miguel. Imagens quebradas: trajetórias e tempos de alunos e
mestres. Petrópolis: Vozes, 2009.
______. Ofício de mestre: imagens e auto-imagens. Petrópolis: Vozes, 2000.
BARBOSA, Ana Mae; PIMENTEL, Lucia Gouvêa. História do Ensino da Arte
no
Brasil
CEAD
EBA
UFMG
disponível
em
www.youtube.com/watch?v=GXJejmE4ns Acesso em: 14 jan. 2013.
BARBOSA, Ana Mae (Org.). Inquietações e mudanças no ensino da arte. 6.
ed. São Paulo: Cortez, 2011.
______. Arte-Educação no Brasil: realidade e expectativas futuras. Disponível
em: <www.scielo.br/pdf/ea/v3n7a10.pdf> Acesso em: 11 nov. 2011.
______. Arte na escola ontem e hoje. Entrevista. Revista Presença
Pedagógica. Belo Horizonte: Editora Dimensão, v. 14, n. 80, ISSN 1413-1862,
mar/abr, 2008, p 05-10.
______. Arte-Educação: leitura no subsolo. São Paulo: Cortez, 2005.
______. John Dewey e o ensino de arte no Brasil. São Paulo: Cortez, 2002.
______. Teoria e prática da educação artística. São Paulo: Cultrix, 1996.
BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2002.
BARRETO, Ceição de Barros. Coro orfeão. São Paulo: Melhoramentos, 1938.
BARRET, Maurice. Educação em arte. Lisboa: Editorial Presença Ltda., 1979.
BELLO, Ruy de Ayres. Filosofia da educação. São Paulo: Editora do Brasil,
1965.

134

BELLUZZO, Ana Maria de Moraes. O Brasil dos viajantes. v. I, II e III.
Salvador: Fundação Odebrecht, 1994.
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. São Paulo: Brasiliense,
1995.
______. O que é folclore. São Paulo: Brasiliense, 1988.
BRASIL. Lei nº. 11.769/2008. Brasília: DOU, 2008.
______. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares
nacionais: arte. Brasília: MEC, 1998.
______. Secretaria de Ensino Fundamental. Parâmetros curriculares
nacionais: introdução aos parâmetros curriculares nacionais. Brasília:
MEC/SEF, 1997.
______. Lei nº. 9.394 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília:
DOU, 1996.
BRITO, Mário da Silva. História do modernismo brasileiro: antecedentes da
semana de arte moderna. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1971.
CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo (Orgs.). Domínios da história:
ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997.
CARVALHO, Carla e BUFREM, Leilah. Arte como conhecimento/saber sensível
na formação de professores. In: SHLINDWEIN, Luciane Maria e PINO, Angel
(Orgs.). Estética e pesquisa: formação de professores. Itajaí: Univali, 2006, p.
47-62.
CONTRERAS, José. Autonomia de professores. São Paulo: Cortez, 2002.
COUTINHO, Rejane G. A formação dos professores de arte. In: BARBOSA,
Ana Mae (Org.). Inquietações e mudanças no ensino da arte. 6. ed. São
Paulo: Cortez, 2011, p. 153-159.
COLI, Jorge. O que é arte. São Paulo: Brasiliense, 1986.
DELAY, Jean. La psychophysiologie humane. Buenos Aires: Editorial
Paidos, 1956.
DINIZ, Edinha. Chiquinha Gonzaga: uma história de vida. 9. ed. Rio de
Janeiro: Record / Rosa dos Tempos, 1999.
DUARTE JÚNIOR, João-Francisco. O sentido dos sentidos: a educação do
sensível. 3. ed. Curitiba: Criar, 2004.
______. Fundamentos estéticos da educação. Campinas, Papirus, 1988.

135

______. Por que arte-educação? Campinas: Papirus, 1985.
ELIAS, Norbert. Mozart: sociologia de um gênio. Rio de Janeiro: Zahar, 1995.
FARIA, Ernesto (Org.). Dicionário escolar latino-português. Rio de Janeiro:
CNME, 1962.
FARTHING, Stephen. Tudo sobre arte. Rio de Janeiro: Sextante, 2011.
FRADE, Izabel C. A. da Silva (Org.) Convergências e tensões no campo da
formação e do trabalho docente. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.
FRANGE, Lucimar Bello. Arte e seu ensino, uma questão ou várias questões?
In: BARBOSA, Ana Mae (Org.). Inquietações e mudanças no ensino da arte.
6. ed. São Paulo: Cortez, 2011, p. 35-48.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática
educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
FUSARI, Maria F. de Rezende; FERRAZ, Maria Heloísa. Arte na educação
escolar. São Paulo: Cortez, 2001.
______. Metodologia do ensino da arte. São Paulo, Cortez, 1999.
GATTI, Bernadete Angelina. A construção da pesquisa em educação no
Brasil. Brasília: Liber Livro Editora, 2007.
GERMANO, José Wellington. Resistência desfeita: educação, cultura popular,
reforma social. In: XAVIER, Libânia Nacif et al. (Orgs.). Escola, culturas e
saberes. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005.
GRAHAM, Gordon. Filosofia das artes: introdução à estética. Lisboa: Edições
70, 2001.
HATCH, J. Amos. Doing qualitative research in education settings. New
York: State University of New York Press, 2002.
IAVELBERG, Rosa. Para gostar de aprender arte: sala de aula e formação de
professores. Porto Alegre: Artmed, 2003.
JOLIVET, Régis. Curso de Filosofia. Rio de Janeiro: Agir, 1961.
LAKATOS, Eva Maria e MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do
trabalho científico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e
relatório, publicações e trabalhos científicos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2001.
LACERDA, Gislene Edwiges de. Memórias de esquerda: o movimento
estudantil em Juiz de Fora de 1974 a 1985. Juiz de Fora: Funalfa Edições,
2011.

136

LOPONTE, Luciana Grupelli. Arte/educação/arte: afinal, quais são as nossas
inquietações? In: FRADE, Isabel Cristina Alves da Silva (Org.). Convergências
e tensões no campo da formação e do trabalho docente. Belo Horizonte:
Autêntica, 2010, p. 226-244.
LUZURIAGA, Lorenzo. História da educação e da pedagogia. São Paulo:
Companhia Editora Nacional, 1973.
MACEDO, Juliana Gouthier. A multiculturalidade e o ensino de artes visuais. In:
FRADE, Isabel Cristina Alves da Silva (Org.). Convergências e tensões no
campo da formação e do trabalho docente. Belo Horizonte: Autêntica, 2010,
p. 162-176.
MAGALHÃES, Ana Del Tabor Vasconcelos. Ensino de arte: perspectivas com
base na prática de ensino. In: BARBOSA, Ana Mae (Org.). Inquietações e
mudanças no ensino da arte. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2011, p. 161-174.
MALINOWSKI, Bronislaw. Uma teoria científica da cultura e outros ensaios.
Lisboa: Edições 70, 1997.
MARIZ, Vasco. Heitor Villa-Lobos: compositor brasileiro. Rio de Janeiro:
Zahar, 1983.
MARQUES, Mário Osório. A formação do profissional da educação. Ijuí:
UNIJUÍ, 1992.
MARTINS, Mirian Celeste. Aquecendo uma transforma-ação: atitudes e valores
no ensino de Artes. In: BARBOSA, Ana Mae (Org.). Inquietações e mudanças
no ensino da arte. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2011, p. 49-60.
MATTOS, Luiz Alves de. Primórdios da educação no Brasil: o período
heróico (1549 a 1570). Rio de Janeiro: Aurora, 1958.
NUNES, Clara; CARVALHO, Marta Maria Chagas de. Historiografia da
educação e fontes. In: Cadernos Anped. Porto Alegre, set/1995, nº. 05.
ORMEZZANO, Graciela. Educação estética. Revista Presença Pedagógica.
Belo Horizonte: Editora Dimensão, v. 14, n. 80, ISSN 1413-1862, p. 64-67,
mar/abr. 2008.
ORTEGA Y GASSET, José. A desumanização da arte. São Paulo: Cortez,
2005.
OSTROWER, Fayga. Criatividade e processos de criação. Rio de Janeiro:
Imago Editora, 1977.

137

PEREIRA, Kleide Ferreira do Amaral. Pesquisa em música e educação. Rio
de Janeiro: Schweigert J. Raul, 1983.
PEREIRA, Lucia Helena Pena. Bioexpressão: corpo, movimento e ludicidade:
unindo fios, tecendo relações e propondo possibilidades. Curitiba: CRV, 2011.
______. Ludicidade e Arte-educação: tecendo fios e cores. In: PORTES, Écio
Antônio (Org.). Diálogos sobre ensino, educação e cultura. Rio de Janeiro:
E-papers, 2006. p. 119-130.
PILLAR, Analice Dutra. A educação do olhar no ensino de arte. In: BARBOSA,
Ana Mae (Org.). Inquietações e mudanças no ensino da arte. 6. ed. São
Paulo: Cortez, 2011, p. 71-84.
PILETTI, Nelson. História da educação no Brasil. São Paulo: Ática, 1994.
PIMENTEL, Lucia Gouvêa. O ensino de arte e a formação de professores. In:
FRADE, Isabel Cristina Alves da Silva (Org.). Convergências e tensões no
campo da formação e do trabalho docente. Belo Horizonte: Autêntica, 2010,
p. 177-187.
PINO, Angel, SCHLINDWEIN, Luciane Maria; NEITZEL, Adair de Aguiar.
Cultura, escola e educação criadora: formação estética do ser humano,
(Orgs.). Curitiba: Editora CRV, 2010.
RIBEIRO, João Carlos (Org.). O pensamento vivo de Heitor Villa-Lobos. São
Paulo: Martin Claret Editores, 1987.
RICHARDSON, Roberto Jarry (et. al.). Pesquisa social: métodos e técnicas. 3.
ed. São Paulo: Atlas, 2007.
RICHTER, Ivone Mendes. Multiculturalidade e interdisciplinaridade. In:
BARBOSA, Ana Mae (Org.). Inquietações e mudanças no ensino da arte. 6.
ed. São Paulo: Cortez, 2011, p. 85-95.
RIZZI, Maria Cristina de Souza. Caminhos metodológicos. In: In: BARBOSA,
Ana Mae (Org.). Inquietações e mudanças no ensino da arte. 6. ed. São
Paulo: Cortez, 2011, p. 63-70.
ROHDEN, Huberto. Filosofia da arte: a metafísica da verdade revelada na
estética da beleza. São Paulo: Martin Claret, 2007.
SANTANA, Arão Paranaguá de. Os saberes escolares, a experiência estética e
a formação de docentes em artes. In: FRADE, Isabel Cristina Alves da Silva
(Org.). Convergências e tensões no campo da formação e do trabalho
docente. Belo Horizonte: Autêntica, 2010, p. 205-225.

138

SANTOS, José Luiz de. O que é cultura. São Paulo: Brasiliense, 2004.
SCHLINDWEIN, Luciane Maria e SIRGADO, Angel Pino, (Org.). Estética e
pesquisa: formação de professores. Itajaí: Univali Editora, 2006.
SHLINDWEIN, Luciane Maria. Sobre estética e formação docente: algumas
considerações. In: SHLINDWEIN e PINO (Org.). Estética e pesquisa:
formação de professores. Itajaí: Univali, 2006, p. 31-45.
SILVEIRA, Rosa Maria Hessel. A entrevista na pesquisa em educação – uma
arena de significados. In: COSTA, Marisa Vorraber; VEIGA-NETO, Alfredo
(Orgs.). Caminhos investigativos II: outros modos de pensar e fazer pesquisa
em educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2002, p. 119-141.
SOUZA, Rosa Fátima de. Cultura escolar e currículo: aproximações e inflexões
nas pesquisas históricas sobre conhecimentos e práticas escolares. In:
XAVIER, Libânia Nacif (Org.). Escola, culturas e saberes. Rio de Janeiro:
FGV, 2005.
TARDIF, Maurice; LESSARD, Claude. O trabalho docente: elementos para
uma teoria da docência como profissão de interações humanas. 3. ed.
Petrópolis: Vozes, 2007.
TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis:
Vozes, 2002.
TINHORÃO, José Ramos. Música popular: um tema em debate. 3. ed. São
Paulo: Editora 34, 1997.
______. Pequena história da música popular: da modinha à canção de
protesto. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1975.
TOURINHO, Irene. Transformações no ensino da arte: algumas questões para
reflexão conjunta. In: BARBOSA, Ana Mae (Org.). Inquietações e mudanças
no ensino da arte. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2011, p. 27-34.

139

APÊNDICE
TÓPICOS PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA
1) Qual a sua formação acadêmica em arte ou em outras áreas (técnico,
graduação, licenciatura, bacharelado, especialização, mestrado,
doutorado, outras)?
2) Quais as suas trajetórias enquanto professor (como iniciou, tempo de
atuação, escolas e séries em que atua)?
3) Quais as suas trajetórias artísticas (desenvolve algum trabalho ou
prática além do magistério, tem algum interesse particular em alguma
manifestação artística)?
4) Como estas trajetórias o levaram à docência em arte?
5) Qual a sua concepção de ensino de arte (importância, objetivos,
metodologia)?
6) Qual a sua concepção de arte-educação?
7) Como você desenvolve o seu trabalho docente em arte (recursos,
materiais, livros didáticos, projetos, realização de eventos, visitas a
espaços artísticos e culturais)?
8) Como você relaciona o ensino de arte com as demais disciplinas do
currículo?
9) Qual a sua expectativa com relação a seus alunos a partir das aulas de
arte?
10) Que relações você estabelece entre arte, educação e o contexto
brasileiro atual?

