UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE
DARCY RIBEIRO – UENF
CENTRO DE CIÊNCIAS DO HOMEM – CCH
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COGNIÇÃO E
LINGUAGEM – PGCL

MULTICULTURALISMO NO ENSINO DAS ARTES VISUAIS:
Desafios e Possibilidades

AMANDA CRISTINA FIGUEIRA BASTOS DE MELO

CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ
MARÇO – 2016

MULTICULTURALISMO NO ENSINO DAS ARTES VISUAIS:
Desafios e Possibilidades

AMANDA CRISTINA FIGUEIRA BASTOS DE MELO

Dissertação apresentada ao Programa de
Pós-Graduação
em
Cognição
e
Linguagem do Centro de Ciências do
Homem, da Universidade Estadual do
Norte Fluminense, como parte das
exigências para obtenção do título de
Mestre em Cognição e Linguagem.
Orientadora: Profa. Dra Bianka Pires André

CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ
MARÇO – 2016

2

MULTICULTURALISMO NO ENSINO DAS ARTES VISUAIS:
Desafios e Possibilidades

AMANDA CRISTINA FIGUEIRA BASTOS DE MELO

Dissertação apresentada ao Programa de
Pós-Graduação
em
Cognição
e
Linguagem do Centro de Ciências do
Homem, da Universidade Estadual do
Norte Fluminense, como parte das
exigências para obtenção do título de
Mestre em Cognição e Linguagem.

APROVADA: 09 de março de 2016

BANCA EXAMINADORA:

__________________________________________________________________
Prof. Dr. Edimilson Antônio da Mota (Educação - UFRJ)
Universidade Federal Fluminense - UFF

__________________________________________________________________
Prof. Dr. Giovane do Nascimento (Políticas Públicas e Formação Humana - UERJ)
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF

__________________________________________________________________
Profa. Dra Lilian Sagio Cezar (Antropologia Social - USP)
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF

__________________________________________________________________
Profa. Dra Bianka Pires André (Educação – Universidade de Barcelona)
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF
(Orientadora)

3

AGRADECIMENTOS
Agradeço primeiramente a Deus por ter me dado força e oportunidades para
trilhar o caminho do saber.
À minha mãe Adriana pelo carinho e incentivo a seguir a carreira de professora,
da qual muito me orgulho, sem ela eu não teria chegado nem na metade deste
caminho.
Ao meu amado pai Robério (in memoriam) que estudava comigo todas as
noites e despertou minha paixão pelo aprendizado, suas ações fizeram de mim a
pessoa que sou hoje.
A minha irmã Raquel por seu apoio, vê-la sempre se esforçando em seus
estudos me motivou nas várias vezes em que estava desanimada.
Ao meu marido, Thiago, por seu incondicional apoio e incentivo em todos os
momentos. Você tornou a minha caminhada muito mais fácil.
A toda a minha família, em especial aos meus avós, que lutaram para que seus
filhos e netos tivessem acesso a uma educação que eles mesmos não tiveram e às
minhas tias que incentivaram o meu amor pela leitura e com as quais discuto os meus
livros favoritos até hoje.
Aos amigos do Colégio Estadual General Dutra, onde estudei boa parte da
minha vida, pelo carinho que sempre tiveram comigo.
Aos amigos do Pólo Regional Arte na Escola, em especial a professora e amiga
Danuza Rangel, pela oportunidade de fazer parte dessa incrível equipe e por seus
conselhos em todos os momentos que precisei.
À Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro pela oferta de um
curso de pós-graduação interdisciplinar, onde pude ampliar a visão da minha própria
área de formação.
À minha orientadora, professora Bianka, por toda ajuda, paciência e dedicação
nessa caminhada.
Aos professores Edmilson, Giovane e Lilian, que acolheram meu convite e
contribuíram com importantes reflexões sobre os meus estudos.
A todos os amigos e familiares que sempre torceram por mim e entenderam os
momentos em que precisei me ausentar para focar nos estudos.

Muito obrigada!
4

RESUMO

Esta pesquisa visa refletir sobre o Multiculturalismo no Ensino das Artes Visuais
através da perspectiva do professor, visto que, na era da globalização as fronteiras
vão se tornando mais próximas e o convívio com pessoas de diferentes culturas é
cada vez mais comum. Nesse cenário, o ensino de Arte tem muito a contribuir, porém
a falta de formação do professor aliada a ausência dessas discussões na escola são
dificultadores desse processo. Na pesquisa bibliográfica procurou-se aprofundar os
estudos sobre o Ensino de Arte e a formação do professor; sobre o conceito de
multiculturalismo e sua aplicação na educação e sobre a diversidade cultural e
artística existente no país. Através da realização do grupo focal com professores de
artes visuais participantes das ações de formação continuada promovidas pelo Pólo
Regional Arte na Escola UENF, a pesquisa contribuiu para entender quais eram os
principais desafios encontrados pelos professores ao trabalhar com a diversidade na
escola. A intolerância religiosa e a falta de apoio pedagógico foram as dificuldades
mais citadas pelos professores, porém, os mesmos também fizeram o relato de
práticas relevantes numa perspectiva de ensino multicultural.

Palavras-chave: Multiculturalismo, Artes Visuais, Ensino.
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ABSTRACT

This research intends to reflect Multiculturalismo in teaching process of Visual Arts
through the teacher’s perspective, since the globalization era’s boundaries are
becoming closer and the relationships between people from different cultures are
becoming more and more common. In this scenario, the teaching of Arts has much to
contribute, but the lack of information from teachers as well as the lack such
discussions in schools are making this process more difficult to happen. In the
bibliographic research the aim was to deepen the studies about the teaching of Art and
teacher’s academic formation about the concept of multiculturalism and it’s use in
education and about cultural and artistic diversity in the country. Through the creation
of a focal group with Visual Arts teachers, who took part in the actions of continued
education promoted by Polo Regional Arte na Escola – UENF, the research contribute
to make it clear and understandable wich the main challenges faced by teachers were,
when it came to working and dealing with diversity in school. Religious intolerance and
lack of pedagogic supportwere the main difficulties reported by the teachers, but they
also reported relevant practices in a multiculturalism teaching perspective.
Keywords: Multiculturalism, Visual Arts, Teaching.
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INTRODUÇÃO

Na era da globalização as questões sobre diversidade cultural se tornam cada
vez mais pertinentes. As relações virtuais entre indivíduos de diferentes culturas são
muito comuns nos dias de hoje devido o acesso a informações em tempo real
possibilitado pelos meios de comunicação, em especial pela Internet. Por isso, termos
como multiculturalismo estão sendo discutidos nos estudos mais recentes que
envolvem educação, arte e cultura.
Em Campos dos Goytacazes, a formação do professor de Arte ainda é recente,
portanto são muitos os desafios para o professor trabalhar com as questões
multiculturais de forma que atenda à legislação e as Diretrizes curriculares Nacionais
para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o ensino da História e da Cultura
Afro-Brasileira e Indígena. Como forma de contribuir com a melhoria efetiva da
qualidade do Ensino de Arte, sobretudo pela via da atualização permanente dos
profissionais da arte-educação, o Polo Regional Arte na Escola - UENF, desde a sua
inauguração, em 2005, tem como estratégia a formação e manutenção de Grupos de
Estudos, nos quais professores de Arte da região se reúnem semanalmente para
discutir assuntos pertinentes à Arte e seu ensino.
Comecei a atuar como professora de Artes Visuais mesmo antes de concluir a
graduação e muitos aspectos me chamaram a atenção nas escolas, como o pouco
tempo destinado à disciplina (as escolas dispunham apenas um tempo semanal para
Artes), o grande número de professores atuando sem formação na área e o fato de
que todas essas coisas, que eram absurdas para mim, eram perfeitamente normais
para a comunidade escolar.
Ao tomar conhecimento das leis no. 10.639/03 e 11.645/08, que tornam
obrigatórias o ensino das culturas afro-brasileiras e indígenas, fui sendo envolvida
também pela questão cultural que permeia o ensino de Arte.
Ler uma obra de arte e deter seus códigos de interpretação supõe não só um
conhecimento intelectual, mas uma outra capacidade de ler e interpretar o mundo,
através do contato com diferentes culturas, modos distintos de dar significado estético
aos conhecimentos, sensações e emoções que a arte provoca.
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É preciso esclarecer que o Ensino de Arte no Brasil ainda carece de
regulamentações mais específicas. Há uma busca pela queda da polivalência do
professor de Arte, visto que as licenciaturas tendem a ser em linguagens artísticas
específicas como Artes Visuais, Dança, Teatro e Música. Porém, na escola existe
apenas a disciplina “Artes”, portanto, a linguagem que será trabalhada vai depender
da formação do professor designado para uma determinada turma. O termo “Ensino
de Arte” que utilizo na parte histórica desta pesquisa não faz distinção entre as
linguagens, pois essa distinção não existia. No entanto, a pesquisa de campo foi
realizada com professores licenciados em Arte Visuais, o que levou o foco para esta
linguagem.
O Ensino de Arte possui uma natureza complexa e interdisciplinar sendo um
campo muito fértil e propício para discussões culturais, principalmente no Brasil, onde
o multiculturalismo está na raiz do povo brasileiro. Porém, só em 2003 e a partir de
uma intensa luta social, foi criada a lei no. 10.639/03, que torna obrigatório o ensino
da cultura afro-brasileira, e sua alteração cinco anos depois com a lei n o. 11.645/08,
que acrescenta a obrigatoriedade do ensino da cultura indígena. Com a popularização
dessas leis, a questão do multiculturalismo tornou-se ainda mais forte
Porém, apesar da exigência da lei, a formação de professores no que diz
respeito à sua capacitação para trabalhar com essas culturas na sala de aula ainda é
insuficiente. Digo isso através da minha experiência pessoal como professora de Artes
Visuais. O que pude notar nas escolas que trabalhei, são vários professores,
coordenadores e diretores que pensam as relações multiculturais como uma atividade
extra, feita em duas ou três aulas sobre folclore, cultura popular ou sobre a cultura
afro-brasileira e indígena. Esse pensamento apenas reforça o preconceito e
transforma a cultura em mera curiosidade sobre um enfoque místico e exótico. Isso
sempre foi algo que me intrigou. Vi muito pouco material sobre esse assunto durante
a minha graduação, e grande parte do conhecimento adquirido nesse campo foi
graças ao período em que fui bolsista do Pólo Regional Arte na Escola – UENF.
Dentro desse contexto, esta pesquisa visa refletir sobre o Multiculturalismo no
Ensino das Artes Visuais através da perspectiva do professor. Para entender melhor
este cenário, é necessário aprofundar os estudos sobre o Ensino de Arte e a formação
do professor; sobre o conceito de multiculturalismo e sua aplicação na educação e
sobre a diversidade cultural e artística existente no país.
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Esta pesquisa possui uma abordagem qualitativa, observando a dinâmica entre
o mundo real e o sujeito da pesquisa, interpretando os fenômenos e atribuindo-lhes
significado. De acordo com Günther (2006) a pesquisa qualitativa se caracteriza por
uma abordagem subjetiva e organicista (o todo é mais do que a soma das partes).
Possui maior ênfase na interpretação do entrevistado em relação à pesquisa e na
proximidade do pesquisador em relação aos fenômenos estudados. Por este motivo,
esse método de pesquisa se mostrou mais adequado ao tema proposto.
Na elaboração do referencial teórico, explorou-se o tema na tentativa de
enfatizar sua história, princípios, conceitos, proposições e perspectivas, relacionandoos ainda aos marcos legais. Privilegiou-se a perspectiva de autores como Candau
(2009), Canen (2007), McLaren (2000), André (2012), por sua relevância no campo
de estudos sobre o multiculturalismo e Barbosa (1998 - 2009), Biasoli (1999) e Penna
(2001), pela relevância dos estudos no campo do ensino de arte.
O capítulo I traça um panorama sobre a arte e seu ensino. Com uma discussão
inicial sobre os conceitos de arte e suas transformações na história, o capítulo
apresenta as bases do ensino de Arte no Brasil pelo viés histórico e legal, incluindo a
trajetória de formação do professor de Arte no país. O objetivo do primeiro capítulo é
contextualizar o leitor da situação do Ensino de Arte no Brasil, mostrando sua trajetória
histórica, as lutas travadas pela sua legalização e a busca pelo seu espaço dentro da
escola, que persiste até os dias de hoje.
O capítulo II discute o tema principal desta pesquisa, o Multiculturalismo, como
uma estratégia para administrar e minimizar os problemas gerados pela diversidade
nas sociedades multiculturais. De forma sucinta e didática, o capítulo reflete sobre os
conceitos de cultura e apresenta as várias abordagens do multiculturismo e sua
aplicação na educação. Também é feito um recorte na história artística do Brasil,
demonstrando como os artistas brasileiros lidam com o tema e procurando destacálas como obras relevantes ao trabalhar o multiculturalismo nas aulas de Artes.
O capítulo III aponta a metodologia do trabalho de campo e o público alvo desta
pesquisa. O objetivo deste capítulo é explicitar a metodologia de Grupo Focal, utilizada
na coleta dos dados e apresentar ao leitor o Pólo Regional Arte na Escola – UENF,
juntamente com os participantes da pesquisa e suas características.
Por fim, o capítulo IV contém a análise dos dados coletados, demonstrando a
perspectiva do professor de Artes Visuais sobre o multiculturalismo. Iniciando com os
14

apontamentos dos participantes sobre a arte na escola, seguida pelas principais
dificuldades encontrados ao trabalhar com a diversidade cultural e destacando
algumas práticas relevantes realizada pelos professores, o objetivo do capítulo é
responder às questões principais desta pesquisa: Como o multiculturalismo é
trabalhado nas aulas de Artes Visuais? Quais os desafios encontrados pelos
professores ao lidar com esse tema? Além disso, ao apresentar as possibilidades
encontradas nos relatos dos professores, há a intenção de demonstrar que, mesmo
com todos os desafios, ainda há várias possibilidades para trabalhar o
multiculturalismo no ensino das Artes Visuais.
É com muita satisfação e com aquela sensação boa de dever cumprido que
apresento esta pesquisa. Ela é resultado de uma ampla trajetória que começou 2008,
com o início da minha formação no Curso de Licenciatura em Artes Visuais, realizado
na Faculdade de Filosofia de Campos, e foi sendo ampliada pelo tempo que passei
como bolsista do Pólo Regional Arte na Escola UENF. Espero que a leitura desta
pesquisa seja tão agradável quanto foi para mim realizá-la e que ela possa contribuir
para um ensino de arte mais significativo na formação do cidadão sensível, crítico e
reflexivo, interagindo com a sociedade que o cerca.
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1. TRAJETÓRIAS DA ARTE E O SEU ENSINO NO BRASIL

O Ensino de Arte no Brasil ainda carece de muitos recursos, tanto físicos quanto
pedagógicos. O que se pode perceber é que a desvalorização da área e,
consequentemente, do profissional que nela atua, é fruto de todo um contexto político
e social que permeia esse campo de estudo. É importante conhecer essas questões
para entender o lugar que o Ensino de Arte ocupa no cenário educacional brasileiro e
quais caminhos devem ser seguidos em busca do reconhecimento e valorização
dessa importante área do conhecimento.

1.1.

Arte: um conceito em discussão
Antes de aprofundar a discussão sobre o Ensino de Arte, é necessário que seja

feita uma breve reflexão sobre os conceitos de Arte. Isto porque a Arte é uma
construção história e teve vários significados ao longo das eras e a forma como a arte
é vista na sociedade influencia na forma como ela será ensinada.
Até hoje não existe um conceito único, uma verdade absoluta que possa definir
o que é Arte. O crítico de arte brasileiro Mario Pedrosa (apud CANTON, 2010) define
a arte como o exercício experimental da liberdade. É uma definição profunda e muito
ampla, se levar em consideração o conceito de liberdade, que também depende de
um contexto para se definir.
No livro “Arte é o que você e eu chamamos de Arte”, Morais (1998) reúne mais
de oitocentas definições de Arte no decorrer da história. De Sócrates a Robert Hughes,
passando por Charles Baudelaire e Marcel Duchamp, o autor percorre 2 mil anos de
História. Precedidas por um ensaio sobre a propriedade dos conceitos, as definições
sobre Arte destacam a variedade dos princípios estéticos e das funções da obra. No
trecho a seguir, foram destacadas algumas dessas citações:
“A arte demonstra que o ordinário é extraordinário. ” – Amédee
Ozenfant, 1918.
“As obras de Arte não são mais que janelas abertas sobre um outro
mundo” – V. Chklovski, 1923.
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“Todos sabemos que arte não é verdade. Arte é uma mentira que nos
faz compreender a verdade, pelo menos a verdade que podemos
compreender. ” – Pablo Picasso, 1923.
“A função da arte não é a de passar por portas abertas, mas a de abrir
portas fechadas. ” – Ernst Fischer, 1959. (MORAIS, 1998, p. 36-38)

A partir dessas definições, que possuem um significado mais poético, pode-se
perceber a amplitude do conceito de Arte. Contudo, para além dessa face subjetiva
do conceito de arte, Canton (2009) destaca que:

Mas, ao mesmo tempo que se nutre da subjetividade, há outra
importante parcela da compreensão da arte que é constituída de
conhecimento objetivo, envolvendo a história da arte e da vida, para
que com esse material seja possível estabelecer um grande número
de relações. (CANTON, 2009, p. 13)

Cauquelin (2005) em seu livro “Teorias da Arte” organiza várias concepções de
arte no decorrer da história em dois grupos: As teorias de fundação e as teorias de
acompanhamento. Sobre as teorias de fundação, a autora afirma que “é preciso não
acreditar que a arte, o que ela é ou o que ela deve ser, tenha saído pronta da cabeça
dos pensadores”, portanto, compreende as teorias que deram início às discussões
sobre o conceito de arte (CAUQUELIN, 2005, p. 17). Dentro das teorias de fundação,
Cauquelin (2005) faz uma reflexão sobre os escritos de Platão, Hegel, Aristóteles,
Kant, entre outros, a respeito da arte e do belo. Já as teorias de acompanhamento,
constituem teorizações secundárias, que surgem para acompanhar a arte em suas
manifestações e propor explicações seja para os fenômenos artísticos em geral, ou
para uma obra ou movimento em particular.
Cauquelin (2005) destaca que não há na obra de Platão discurso
especificamente dedicado à arte, mas sim ao belo. Para Platão o belo seria o rosto do
bem e da verdade, sendo esses três princípios intimamente ligados. Portanto, só há
ideia de arte, no seio dessa tríade.
A concepção defendida por Platão é a mesma que define a Arte Clássica e
Acadêmica: a preocupação com o belo. Os movimentos e períodos artísticos
caracterizados pela semelhança com a realidade e a busca da perfeição, como o
período

da

Arte

Greco-Romana

e

suas

recriações

no

Renascimento

e

Neoclassicismo, assim como a Arte ensinada nas Academias, seguem a concepção
de arte como beleza. Esse conceito de Arte também se caracteriza pela visão do
artista como um gênio, cujas habilidades se originam de dons divinos.
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Porém o conceito de arte como beleza é ao mesmo tempo restritivo e amplo,
pois na medida em que exclui o que não é “belo” do universo artístico, também não
há uma definição única para a beleza, que também é um conceito que varia de acordo
com a época, o lugar e a cultura. Em todo o caso, o que a maioria das pessoas
considera belo em uma obra de arte é a capacidade de imitar a realidade. Gombrich
(2013) afirma que a maioria das pessoas considera belos quadros que demonstrem
semelhança com a realidade e que contenham temas “agradáveis”. O autor faz uma
reflexão sobre o belo a partir de desenhos feitos pelos artistas Rubens (Figura 1) e
Dürer (Figura 2).

Figura 1 – Peter Paul Rubens
Retrato de seu filho Nicholas (1620)
Fonte: GOMBRICH (2013 )

Figura 2 – Albrecht Dürer
Retrato de sua mãe (1514)
Fonte: GOMBRICH (2013)

Gombrich (2013) esclarece que a beleza de um quadro não corresponde à
belezaFigura
de seu
tema. Paul
A maioria
das pessoas acharia encantador o retrato da criança,
1 –Peter
Rubens
Retrato de seu filho Nicholas (1620)

mas sentiria
um estranhamento
Fonte: GOMBRICH
(2013) diante das marcas da velhice, porém o mesmo
empenho, devoção e semelhança com a realidade demonstrado por Rubens ao
retratar seu filho, pode ser observado no retrato da mãe de Dürer. O autor afirma que:
Figura 1 –Peter Paul Rubens
Retrato de seu filho O
Nicholas
(1620)
problema
da beleza é que os gostos e parâmetros que
Fonte: GOMBRICH
(2013)
definem o que é belo são muito variáveis. (...). O que vale
para a beleza, vale também para a expressão. Com efeito,
em geral é a expressão de uma figura no quadro que nos leva
a apreciar ou detestar a obra como um todo. Algumas
pessoas
preferem expressões de fácil entendimento, e que
Figura 1 –Peter Paul
Rubens
por
isso
lhes inspiram profunda emoção. (...). Por mais
Retrato de seu filho Nicholas (1620)
Fonte: GOMBRICH (2013)
18

envolvente que tão intensa expressão de sentimento possa
ser, porém, não devemos rejeitar as obras c uja expressão
seja talvez de menos fácil entendimento. (GOMBRICH, 2013,
p. 22-23)

Diferente do conceito de arte como beleza, que se inicia nos discursos de
Platão, Cauquelin (2005) afirma que a abordagem da arte feita por Aristóteles era de
uma forma mais concreta, através das reflexões sobre a Poiesis e a Mimesis.
Juntamente com o conceito de Techné (técnica), a Poiesis (poética) e a
Mimesis (imitação) formam as bases dos conceitos de arte. A mimese deve ser
entendida como uma analogia e não como a duplicação do objeto. Como exemplo
dessa união, pode-se destacar a obra “A traição das imagens”, de René Magritte
(Figura 3). Na obra em questão, temos uma representação do cachimbo seguida da
frase “Isso não é um cachimbo”. Ao fazer essa afirmação, o artista promove uma
reflexão sobre a mimeses, pois, de fato, a imagem de um cachimbo não é o cachimbo
em si. A arte, nesse sentido é a representação (mimese) tornada presente pela técnica
(techné) e pela poética (poiesis) do artista.

Figuras 3 – A traição das Imagens, René Magritte (1928-29)
Fonte: MARTINS, PICOSQUE e GUERRA (2009)

Cauquelin (2005) afirma que para Aristóteles, a Poiesis é a aquilo que desperta
o sentido do belo, que encanta e enleva. Já o conceito de Mimese estava ligado à
ideia de reprodução seletiva, como se o artista buscasse o mais característico de uma
coisa, criando um realismo sublimado.
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De acordo com Cauquelin (2005), Hegel entende a arte como momento, que
pode ser detalhado, enquadrado e analisado por uma perspectiva efêmera. Ele propõe
uma visão sintomática das manifestações de arte ao fazer delas fenômenos ligados à
história e que tornam visível seu sentido. Cauquelin (2005) afirma que:
Hegel se dedica, assim, a uma análise bastante detalhada desses
“momentos da arte” apresentados pelos períodos históricos e os
distribui ao longo de uma linha contínua desde a pré-história até o
limite previsto para o seu desaparecimento. (CAUQUELIN, 2005, p.
38)

A contribuição de Kant, de acordo com Cauquelin (2005), para as discussões
acerca do conceito de arte é a tarefa que ele atribui à estética de responder se existe
um tipo de julgamento aplicável à atividade artística. As reflexões de Kant visam
discutir se é possível traçar uma forma universal de julgamento que possa ser utilizado
para delimitar o que é ou não é arte. Cauquelin (2005) afirma que:
Não se trata mais de encontrar um fundamento para as obras de arte,
de pleitear um lugar para ela nas atividades humanas, nem mesmo de
ditar regras para a sua produção, mas, no século dito “das luzes” – no
qual o esforço dos filósofos concentrou-se inteiramente nas
capacidades da razão-, de interrogar-se a respeito do gênero de
conhecimento que podemos ter delas. O tema central da reflexão não
é mais a obra, mas o processo interior que nos conduz a pensar que
se está de fato diante de uma obra de arte. (CAUQUELIN, 2005, p. 7071)

De acordo com Cauquelin (2005), o trabalho de Kant propõe uma conversão
do olhar: não é mais a obra que apresenta as características da arte, é a reflexão a
seu respeito que pode ser considerada estética. Cauquelin (2005) afirma que, seja por
causa do estado das discussões em torno das obras, pela necessidade de uma teoria
que colocasse um pouco de ordem no debate, ou pelo esforço universalista da época,
a teoria desenvolvida por Kant acabou sendo reduzida a imperativos categóricos que
definiam a obra de arte.

A obra de arte será não utilitária, desinteressada, não submetida ao
conceito, mas será exemplar, universalmente reconhecida por um
sentimento ao mesmo tempo individual e coletivo; será diretamente
comunicável, sem intermediários; fará a ligação entre a finalidade da
natureza (que quer seu desenvolvimento) e os fins mais particulares,
que são os dos humanos (a obra de gênio mostra o infinito da
natureza, dentro do finito da obra). (CAUQUELIN, 2005, p. 79)
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Pode-se associar as visões de Aristóteles, Hegel e Kant à concepção da Arte
Moderna, que, de acordo com Canton (2009), se caracteriza pela busca do novo e
pelo rompimento com as regras impostas pela Academia. A invenção da fotografia em
1820 causou um grande impacto na Arte, pois ela perde uma de suas funções que era
o registro de pessoas, fatos e lugares de uma época. A fotografia libertou os artistas
dessa função, dando a eles mais liberdade para criar e realizar novas pesquisas. É
nessa tendência de renovação que surgem os chamados “ismos”: impressionismo,
surrealismo, fauvismo, cubismo, expressionismo, abstracionismo, etc. A preocupação
deixa de ser com o belo e passa a ser com as formas de expressão e o conceito de
arte.
De acordo com Proença (2001) essa perspectiva da arte como expressão deu
à arte um aspecto mais subjetivo. Muito além da expressão de sentimentos, a Arte
Moderna expressa também ideias, estudos, conceitos racionais, entre outros. A
verdade é que, cada um dos movimentos artísticos desse período tinha uma questão
a resolver. Enquanto os fauvistas se preocupavam com o uso das cores, utilizando-as
puras, sem mistura, os cubistas se preocupavam com as formas, representando todos
os ângulos de uma figura em um único plano, e os expressionistas estavam mais
interessados nos sentimentos das pessoas do que com sua imagem real. Os
futuristas, por sua vez estavam encantados com o progresso e procuravam criar nas
suas pinturas a ilusão de movimento e os abstracionistas achavam que a arte não
deveria representar nada além dela mesma.
Nesse contexto a arte deixa de ser apenas contemplativa e passa a ser também
reflexiva, pois além dessas preocupações formais, os artistas refletiam também os
avanços do período (início do século XX), divididos em enaltecer ou repudiar esses
avanços, visto que, de acordo com Canton (2009):

Afinal de contas, esses artistas haviam vivido um momento
histórico intenso, que produziu as máquinas da Revolução
Industrial, urbanizou cidades, promoveu uma série espantosa
de inovações tecnológicas, mas também originou duas
Guerras Mundiais (1914-1918 e 1939-1945), além da
Revolução Russa (1917). Ao fim desses conflitos, o mundo
estava separado em dois blocos: o capitalista e o socialista.
Era preciso que a Arte se tornasse tão inovadora e radical
quanto à vida. (CANTON, 2009, p. 19)
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É nesse período também que se começam a valorizar a arte primitiva
africana e a reconhecer as expressões das crianças e doentes mentais, pois estavam
livres dos padrões de belezas estabelecidos.
Um reflexo dessa tendência é a criação do Museu de Imagens do Inconsciente
por Nise da Silveira em 1952, no Brasil. De acordo com Frayze-Pereira (2003), a partir
do conceito de arte virgem, isto é, uma arte que não leva em consideração as
convenções acadêmicas estabelecidas, o Museu se constituiu desde o princípio como
um núcleo de pesquisa da esquizofrenia que utilizou a expressão plástica como um
meio de acesso à interioridade dos esquizofrênicos e levou ao conhecimento do
grande público as obras de seus pacientes-artistas.
Cauquelin (2005) apresenta ainda em seu livro, as chamadas teorias de
acompanhamento, responsáveis por acompanhar a arte em suas manifestações e
propor explicações, dividindo-as em “Teorizações Práticas” e “Práticas teorizadas”. As
teorizações práticas dizem respeito aos críticos de arte, que comentam o trabalho dos
artistas e as Práticas Teorizadas são as teorias criadas pelos próprios artistas, que
frequentemente explicitam seus trabalhos.
As teorizações práticas questionam o sentido das obras e do trabalho artístico
e a organização dos signos por meio dos quais a obra se manifesta e se especifica
como obra e, para isso, envolve os estudos sobre hermenêutica, psicanálise e história
da arte. Cauquelin (2005) afirma que:

A pesquisa de sentido adota tanto a semiologia quanto os
elementos da psicanálise, e a história da arte está
comprometida com as duas; já a lógica do signo se esforça
para seguir o trabalho artístico, para corresponder a ele, a
partir das amostras que são oferecidas pela história da arte.
(CAUQUELIN, 2005, p. 94)

Cauquelin (2005) afirma que a hermenêutica está em primeiro lugar nos
escritos sobre a arte, pois o ser humano possui uma preocupação em compreender.
A hermenêutica pode ser entendida como a ciência (ou a arte) de interpretar uma obra,
revelando seus possíveis sentidos, supondo-se que esses sentidos estejam ocultos
em seu interior e que seja preciso ir até lá recolhê-los.
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O que chamamos de ‘sentido’ é isto: a apreensão de uma
unidade entre intenção e resultado. O sentido é produzido ele
não habita simplesmente a obra bruta, ele é construído pelo
trabalho de quem procura estabelecê-lo, tornando-o
apreensível. Tal é a proposição principal que gera a
hermenêutica. (CAUQUELIN, 2005, p 95-96)

Já as práticas teorizadas consistem nos escritos dos artistas sobre a arte e lida
com a intermediação entre o verbal e o não-verbal, de maneira a juntar os dois. Não
se trata de uma explicação do artista sobre o sentido da obra, mas das possibilidades
de interpretação que a mesma carrega. É a relação entre pintura e pensamento, entre
imagem e palavra, entre teoria e prática.
Cauquelin (2005) deixa claro que todas essas visões de arte ganharam novas
versões ao caírem no senso comum, o que fez com que a sociedade, de forma geral
tivesse uma compreensão sobre arte muito restrita. A autora cita como exemplo dessa
visão restrita a seguinte concepção:

Do platonismo, a doxa retém a clara separação entre arte e
técnica (que Platão nunca fez), a técnica sendo desprez ível
pelo fato de ser útil, voltada ao interesse, construída em torno
do particular e não do universal, e vulgar demais para se
aproximar da beleza. A arte não deve se comprometer com a
técnica, sob o risco de se mecanizar, de se tornar fria e
calculista (donde a recusa da doxa a considerar as artes
tecnológicas como arte). Assim, ela adotou o discurso
negativo, antitécnico e antidóxico de Platão e o co nfrontou
com uma ideia de arte que, por ter passado por Aristóteles,
por Kant, pelo neoplatonismo e por dois mil anos de discursos
sobre as obras de arte, carregou-se positivamente de
qualidades superiores. O resultado é esse curioso amálgama
e essa inconsequência radical que faz ignorar a parte técnica
do trabalho artístico e ao mesmo tempo a exige como prova
do valor da obra. (CAUQUELIN, 2005, p.167)

Para ter uma visão ampla do conceito de arte e entender que ele muda com o
tempo, assim como muda, todos os aspectos da sociedade, é essencial para entender
a arte que é produzida hoje. Essa arte, chamada de Arte Contemporânea, é fruto de
um processo histórico e traduz as preocupações da sua época. Canton (2009) afirma
que:
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Diferente da tradição do novo, que engendrou experiências
que tomaram corpo a partir do século XX com as vanguardas,
a arte contemporânea que surge na continuidade da era
moderna se materializa a partir de uma negociação constante
entre arte e vida, vida e arte. Nesse campo de forças os
artistas contemporâneos buscam um sentido, mas o que finca
seus valores e potencializa a arte contemporânea são as
inter-relações entre as diferentes áreas do conhecimento
humano. (CANTON, 2009, p. 49)

Com base nas teorias apresentadas, pode-se compreender o conceito de Arte
a partir de três grandes concepções: Arte como beleza, Arte como expressão e Arte
como experiência.
Tabela1: Concepções de Arte e suas Características de acordo com Gombrich
(2013) e Cauquelin (2005)
Movimentos Artísticos
Concepções
Características
relacionados
- Preocupação com o belo;
- Semelhança com a realidade;
Arte Clássica: Arte Greco- Preocupação com a técnica:
Romana, Arte Renascentista
Arte como Beleza
perspectiva, equilíbrio e simetria nas
Arte Neoclássica e Arte
obras.
Acadêmica
- A função do público é admirar a
obra.
- Rompimento com a Arte Clássica e
Acadêmica;
Arte Moderna: Impressionismo,
- Busca de novas técnicas, porém
Pós-Impressionismo,
dentro do mesmo suporte: tela;
Arte como
Expressionismo, Surrealismo,
- Deformação;
Expressão
Cubismo, Fauvismo, Futurismo,
- Preocupação com a subjetividade
Abstracionismo, Construtivismo,
da obra;
Modernismo, Concretismo.
- A função do público é refletir através
da observação da obra.
- Continuidade da Arte Moderna;
- Busca de novas técnicas e novos
Arte Contemporânea: Land Art,
suportes;
Body Art, VideoArt, Instalações,
Arte como
- Uso das novas tecnologias;
Arte Conceitual, Performances,
Experiência
- Uso dos outros sentidos além da
Readymades, Objetos
visão;
Artísticos.
- A função do público é refletir através
da interação com as obras.
(Fonte: Dados da Pesquisa)

Portanto, pode-se perceber que os conceitos e parâmetros que definem o que
é arte estão em constante transformação. Para analisar uma obra é necessário ter o
conhecimento do conceito de arte existente na época. Nota-se também, que grande
parte da sociedade ainda está presa à concepção de arte como beleza, por isso é tão
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grande a rejeição sobre a Arte Moderna, onde muitos ainda questionam se aquele
“monte de rabiscos” é arte, pois qualquer um pode fazer; e principalmente em relação
à Arte Contemporânea, onde o estranhamento é ainda maior. Gombrich (2013)
destaca que:
Não há obstáculo maior à fruição de grandes obras que nossa
relutância em abrir mão de hábitos e preconceitos. Uma
pintura que represente um tema familiar de maneira
inesperada costuma ser condenada pelo único e exclusivo
motivo de não parecer correta. Quanto mais corriqueira for a
representação artística de uma determinada história, tanto
mais firme nossa convicção de que ela deve ser sempre
apresentada de determinado modo. (GOMBRICH, 2013, p.
26-27)

Ter em mente esses conceitos ajuda a entender também como o ensino de arte
se desenvolve. Assim como as concepções de arte foram se transformando, as
estratégias e correntes do seu ensino também passaram por mudanças. É
fundamental que o professor de Arte abra mão dos seus preconceitos e dos seus
gostos pessoais ao trabalhar a Arte na escola e, dessa forma, contribua para a
ampliação da visão de Arte pelo aluno e pela comunidade escolar.

1.2.

Breve história do Ensino de Arte no Brasil
Assim como a concepção de Arte, o Ensino de Arte no Brasil é uma construção

histórica. Ele tem origem com a colonização portuguesa, a partir da chegada dos
jesuítas, quando começa a ser desenvolvido um trabalho pedagógico que, de acordo
com Biasoli, “visa por um lado a propagação da fé católica e, por outro, à garantia da
unidade política” (BIASOLI, 1999, pg. 47).
Biasoli (1999) comenta que a partir da chegada dos jesuítas a educação passa
a ter o papel de agente colonizador e a arte é um instrumento dessa educação,
estando a serviço da doutrinação da religião cristã. Biasoli destaca também a
importância da arte indígena dentro desse contexto. Ela diz que “a presença da Arte
na vida do povo indígena não pode ser esquecida. Um povo que, com sua nudez
emplumada, utiliza a arte como expressão de valores, crenças, concepções de
mundo, vida, morte e amor” (BIASOLI, 1999, pg. 47-48). Essa cultura, sem dúvida, foi
totalmente ignorada pela classe dominante, que considerava a arte um acessório
cultural de etiqueta e refinamento da própria classe ou trabalho manual da classe
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trabalhadora da época, sendo o segundo caso com vistas para a obtenção de lucros
e a propagação da fé cristã. Das ações dos jesuítas surge, para Biasoli (1999), a
primeira manifestação do ensino de arte no Brasil, com o objetivo de estabelecer os
padrões de comportamento determinados pela Igreja Católica. Os jesuítas, para atrair
a atenção de seu público usam teatro, dança, música e imagens ilustrativas da bíblia
para ensinar os valores da religião cristã.
Depois da expulsão dos jesuítas em 1759 pelo Marquês de Pombal, passaramse uma década até ser criado uma outra organização escolar. Essa reforma permitiu
uma abertura para que se esboçasse uma nova colocação para o ensino de arte, mais
especificamente para o ensino do desenho com a criação das “aulas públicas” de
geometria, em 1791. Essas aulas tiveram pouca repercussão em virtude do apelo e
das formas coercitivas utilizadas para obrigar a participação do público.
Em 1800 o ensino do desenho é incluído no Seminário Episcopal de Olinda.
Dessa forma é introduzido no Brasil o desenho de modelo vivo, por meio de aulas
régias, onde a figura era apenas apoio para observação e a imagem desenhada
obedecia rigorosamente aos padrões de beleza estabelecidos pelo código
neoclássico.
De acordo com Martins, Picosque e Guerra (2009), a vinda da família real para
o Brasil em 1808, ocasionou mudanças significativas no campo da Arte e seu ensino.
A começar pela Missão Artística Francesa, trazida por dom João VI no início do século
XIX. Nesse período a arte neoclássica era predominante, trazendo para o Brasil a arte
que era ensinada e produzida na Europa. Com a criação da Academia Imperial de
Belas-Artes, em 1826, que após a proclamação da República, passou a se chamar
Escola Nacional de Belas-Artes, essa arte baseada em modelos europeus foi
ensinada aos brasileiros, totalmente descontextualizada com a realidade do país.
É importante destacar que neste período ainda não havia formação para o
professor de arte e as aulas eram fundamentadas na formação de artistas,
acostumados a copiar modelos de representação e valores estéticos que não
condiziam com a realidade observada por eles. Essas aulas de artes baseadas no
padrão de beleza ideal europeu eram realizadas principalmente nas escolas
particulares, pois nas escolas públicas o conteúdo principal era o desenho geométrico.
(FERRAZ E FUSARI, 2009.)
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Esses fatores contribuíram diretamente para o desenvolvimento do Ensino de
Arte Tradicional, no final do século XIX, como dizem Martins, Picosque e Guerra:
A partir dessa época, temos uma história do ensino de arte com
ênfase no desenho, pautada por uma concepção de ensino
autoritária, centrada na valorização do produto e na figura do
professor como dono absoluto da verdade. Ensinava-se a copiar
modelos – a classe toda apresentava o mesmo desenho – e o
objetivo do professor era que seus alunos tivessem uma boa
coordenação motora, precisão, que aprendessem técnicas e
adquirissem hábitos de limpeza e ordem nos trabalhos e que
estes, de alguma forma, fossem úteis na preparação para a vida
profissional. (MARTINS, PICOSQUE e GUERRA, 2009, p. 10)

O Ensino de Arte era baseado no desenho e apresentava esse caráter utilitário,
onde os alunos recebiam preparação técnica para o trabalho. Segundo Ferraz e
Fusari, os cursos de desenho nas Escolas Normais incluíam o “desenho pedagógico”
(Figura 4), com o objetivo tratar de diretrizes metodológicas para o ensino do desenho
à criança e também ensinar a futura normalista a representar graficamente suas aulas.

Figura 4 – Manual de Desenho Pedagógico (1958)
Fonte: acervohistoricodolivroescolar.blogspot.com.br
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Esse modelo de ensino começou a ser questionado no início do século XX,
quando os estudos no campo da psicologia e da pedagogia apontaram a criança como
um indivíduo autônomo, gerando assim a valorização da sua personalidade. É dentro
desse contexto que a Arte Moderna começa a modificar a visão do homem,
valorizando a subjetividade e a individualidade de cada pessoa. A divergência entre
os estudos que estavam sendo realizados no momento e o método de ensino utilizado
nas escolas originou discussões sobre a necessidade de um ensino mais criativo que
levasse em consideração os interesses e ideias dos alunos. (OSINSK, 2002.)
O ensino de arte, até então acadêmico, já não satisfazia as necessidades
trazidas pela Arte Moderna, principalmente em relação às crianças. Com descoberta
da arte primitiva africana e pelo reconhecimento das produções artísticas dos doentes
mentais e das crianças, que não seguiam padrões de beleza pré-estabelecidos,
tornou-se necessário renovar o modelo de ensino.
Surge então, no final do século XIX o Movimento de Educação Artística, que
procurava ressaltar a importância da expressão artística da criança. Esse movimento
foi influenciado pelas descobertas da época, o movimento procurava ressaltar a
importância da expressão artística infantil.
Acontecendo em paralelo com os movimentos gerais de renovação da
educação, o Movimento de Educação Artística encontrou seu ponto
máximo em 1901, com o Primeiro Seminário de Educação Artística,
realizado em Dresden. Defendendo o espontaneísmo, tal movimento
era de orientação contrária a todo intelectualismo e esquematismo na
formação. (OSINSKI, 2002, p.62)

Seguindo a tendência reformista do Movimento de Educação artística,
podemos destacar os estudos do arte-educador Franz Cizek, que atuou em Viena no
início do século XX. Cizek desenvolvia suas práticas valorizando a criatividade e a
expressão da criança. Tinha como lema a frase “Nada ensinar, nada aprender! Deixar
crescer as próprias raízes!”, que causou espanto entre os educadores da época,
sendo reconhecido pelos seus métodos revolucionários e inéditos. Cizek não permitia
que as crianças copiassem modelos, nem dizia a elas qual técnica usar, fornecendo
apenas um espaço em que elas pudessem experimentar diversos materiais, sem
interferir no processo ou no resultado do trabalho para corrigir possíveis “erros” das
crianças. Ele queria que o aluno aprendesse a expressar formalmente as sensações
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e sentimentos abstratos e o resultado seria uma expressão pessoal livre e
desimpedida.
Nessa época, surgem também os estudos de Dewey, que defendia a
aprendizagem através da experiência. Dewey, segundo Barbosa (2001), não aceitou
a posição de Cizek. Ele contribuiu para a interpretação de que, nas aulas de Cizek
não eram mostradas às crianças obras de arte, tanto dos grandes mestres, como da
arte moderna e visitas aos museus também não eram valorizadas, pois havia o
propósito de preservar a expressão original das crianças e o contato com as obras
iriam macular a pureza e a originalidade infantil. Dewey não concordava com essa
prática, pois para ele, a liberdade e a individualidade não são uma característica
original do ser humano e precisam ser exercitadas através da experiência.
Em seu livro “John Dewey e o ensino de arte no Brasil”, Barbosa afirma, através
do depoimento de Katherine S. Dewey e Arthur D. Efland que os métodos utilizados
por Cizek durante as aulas não eram apenas um fazer descontextualizado, mas
envolviam pesquisas exigentes e princípios de desenho. A intenção de Cizek, em seu
slogan, se referia ao ensino de técnicas de desenho baseados em cânones e modelos
pré-estabelecidos, pois ele acreditava que cada criança deveria encontrar seu próprio
modo de representação, autêntico e original. Cercando a criança com materiais que
ela pudesse experimentar, Cizek não permitia interferência de adultos em qualquer
tipo de ajuda ou correção no trabalho artístico.
Devemos destacar também os estudos de Herbert Read acerca da Educação
pela Arte, que também desenvolveu a teoria da “livre expressão”. Read afirma que a
expressão é inerente ao ser humano e parte da necessidade de cada criança de
externar um desejo. Cada gesto e som emitido pela criança têm um objetivo
específico, ou seja, desde o nascimento a criança tem a capacidade de se expressar
e o faz instintivamente para que o outro compreenda sua necessidade. Ele define
como expressão livre qualquer expressão sem aparente finalidade, ressaltando que
“expressão livre não quer dizer necessariamente expressão artística” (READ, 2001, p.
120).
A teoria da livre expressão começou a influenciar a educação brasileira a partir
de 1930 e alcançou seu auge com o movimento de Escola Nova, incisivamente
influenciada pelos estudos de Dewey. Porém, o que Dewey defendia era a pedagogia
da experiência, que foi erroneamente confundida com a livre expressão, conceito com
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o qual o próprio Dewey não concordava. Os líderes do movimento afirmavam que a
Arte era fundamental na educação, por possibilitar o desenvolvimento da imaginação,
intuição e inteligência da criança. (BARBOSA, 2001)
Se no Ensino Tradicional o interesse é no produto do trabalho escolar e a
relação professor e aluno é totalmente autoritária, na Pedagogia Nova, a ênfase está
no processo do trabalho, na expressão subjetiva e no interesse do aluno.
O movimento da Escola Nova tinha como objetivo a expressão do indivíduo
como um dado subjetivo e individual nas atividades que passam dos aspectos
intelectuais para os afetivos. O método de ensino caracterizava uma pedagogia
fundamentada nos estudos da Psicologia e da Biologia. Nesse método a criança
deveria ser estimulada a trabalhar sobre ela mesma reconhecendo a importância da
sua produção através da observação.
Dentro da premissa de livre-expressão, o conceito de criatividade passou a ser
difundido como o primeiro objetivo de ensino. A concepção de criatividade se associou
desta forma, a espontaneidade, a autoliberação e a originalidade. (BARBOSA, 2008)
A identificação da criatividade com a espontaneidade correspondia à
compreensão do senso comum. Quanto a ideia de autoliberação, pode estar
relacionada a uma reação aos modelos clássicos de ensino de arte voltado para o
desenho. De forma geral, a criatividade foi interpretada dentro do contexto das
reformas educacionais do início do século XX, como sendo um objetivo para o
desenvolvimento da expressão individual, no ensino de arte escolarizado.
Sobre a Escola Nova, Martins, Picosque e Guerra afirmam:
A influência da pedagogia centrada no aluno, nas aulas de arte,
direcionou o ensino para a livre expressão e a valorização do processo
de trabalho. O papel do professor era dar oportunidades para que o
aluno se expressasse de forma espontânea, pessoal, o que vinha a
ser a valorização da criatividade como máxima no ensino da Arte.
(MARTINS, PICOSQUE e GUERRA, 2009, p. 11)

Influenciado pelo Movimento Escola Nova, Augusto Rodrigues liderou a criação
de uma “Escolinha de Arte”, no Rio de Janeiro em 1948. Estruturada nos moldes e
princípios de Read, a “Escolinha de Arte” via o aluno como ser “criativo, a quem se
devia oferecer todas as condições possíveis de expressão artística, supondo-se que
assim, ao aprender fazendo, saberiam fazê-lo, também, cooperativamente na
sociedade.” (FUSARI e FERRAZ, 1999, p. 32)
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As Escolinhas funcionavam como uma espécie de ateliê onde crianças e
adolescente desenhavam e pintavam livremente, desenvolvendo a auto-expressão.
Aos poucos a Escolinha começa a firmar sua identidade, sendo recebida com
entusiasmo pelos artistas de vanguarda da época e por educadores interessado sem
uma renovação educacional. Em pouco tempo, além de continuar com as aulas de
artes, a Escolinha tornou-se também um centro de treinamento para os professores
de Arte, estimulando a criação de espaços similares em diversos estados. (BIASOLI,
1999, pg. 64-65)
Porém, essa preocupação excessiva com a expressão e a criatividade fizeram
com que as práticas difundidas pela Escola Nova reduzissem as aulas de arte em um
laissez-faire, um deixar fazer “qualquer coisa”, partindo de uma sensibilização
exagerada para grotescas reproduções copistas, nada tendo a ver com criação e
muito menos com processos inventivos. (BARBOSA, 2008.)
Na década de 1950 o desenho permanece como conteúdo, mas são
acrescentadas ao currículo escolar o canto orfeônico, a música e os trabalhos
manuais. Só em 1971, com a Lei no. 5692/71, que o ensino de Arte ganha destaque
com a alcunha “Educação Artística” ao ser instituído como obrigatoriedade nas
escolas, com o objetivo de das ao currículo escolar um caráter mais humanista.
Os anos de 1980 fora repleto de discussões sobre os novos rumos que seriam
tomados no cenário educacional brasileiro, estando o ensino de arte como um dos
pontos de culminância dos arte-educadores do país que ergueram uma luta política e
epistemológica em favor do ensino de arte na escola.
Nessa época estava em discussão a DBAE (Discipline-Based Arts Education)
concebida na Inglaterra e nos Estados Unidos na década de 1960, porém sua
sistematização só vem a ocorrer na década a partir de 1982, quando o Paul Getty
Center for Education in the Arts (Centro Paul Getty para Educação em Artes) acata
essa concepção de ensino, que trabalha o modo como se aprende arte na relação
entre o fazer artístico, a leitura desse fazer e sua inserção no tempo. De acordo com
Biasoli (1999):
Em suma, a DBAE trabalha com a construção do conhecimento em
artes com base na produção artística do indivíduo, nas informações
culturais e históricas que lhe são transmitidas, na crítica de Arte que
lhe possibilita ver – e não simplesmente olhar – e interpretar o que vê
e na estética que lhe permite julgar as qualidades daquilo que vê.
(BIASOLI, 1999, pg. 96)
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Com base na DBAE, Barbosa e Sales (1990) propuseram uma nova postura
metodológica para o ensino da arte, que integrasse o fazer artístico, a leitura de
imagens e a contextualização. Na versão brasileira, a DBAE assume uma nova
concepção denominada “metodologia triangular”, difundida pela Arte-educadora Ana
Mae Barbosa, isso porque une a estética à crítica, o que resulta na leitura de imagens.
Assim, a metodologia triangular envolve o fazer artístico, a leitura de imagens e a
história da arte, três instâncias do conhecimento da arte.
A obrigatoriedade do ensino de artes enquanto disciplina do currículo escolar é
conquistada a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96
de 20 de Dezembro de 1996.
De acordo com Barbosa (1975) todas essas metodologias para o Ensino de
Arte no Brasil se resumem em três grandes concepções: Ensino de Arte PréModernista, Ensino de Arte Modernista e Ensino de Arte Pós-Modernista ou PósModerno. Segundo Ana Mae Barbosa, o Modernismo no Brasil é que nomeia as outras
tendências da Arte-Educação, utilizando-se dos prefixos latinos pré e pós para nomear
os períodos passados e futuros. Barbosa defende que, “na realidade, nossa primeira
grande renovação metodológica no campo da Arte-Educação se deve ao movimento
de Arte Moderna de 1922” (BARBOSA, 1975, pág. 44).
A Tendência Pré-Modernista caracteriza a Concepção de Ensino da Arte como
técnica; na Tendência Modernista, a Concepção de Ensino da Arte como Expressão
e como Atividade; e na Tendência Pós-Modernista, a Concepção de Ensino da Arte
como Conhecimento, na qual se encaixa a metodologia triangular, atualmente
chamada de “Proposta Triangular”, que propõe para um ensino de Arte baseado em
três pilares: a leitura de imagens, a contextualização histórica e o fazer artístic .
Enquanto a concepção de ensino como técnica valorizava o produto e a
concepção de ensino como expressão valorizava apenas o processo em detrimento
do produto artístico, a concepção de ensino como conhecimento valoriza os
processos, o produto e o meio cultural dos alunos.
Na Concepção de Ensino de Arte como conhecimento (Tendência PósModerna), a principal abordagem é a própria arte, nomeada por Ernest Eisner (2002)
como essencialismo. Para a corrente essencialista a arte é importante por si mesma,
não servindo como instrumento para fins de outra natureza como vinha ocorrendo nas
concepções

anteriores.

Segundo

Barbosa

(2005)

esta

abordagem

mais
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contemporânea está relacionada ao desenvolvimento cognitivo, deslocando a questão
de como se ensina arte para como se aprende arte. Pillar (2001), Barbosa (2002) e
Parsons (1992) buscam compreender como se dá o processo de ensino
aprendizagem dos conhecimentos artísticos, originando mudanças epistemológicas e
metodológicas para o ensino da arte.
Embora a concepção do ensino de Arte como conhecimento seja a melhor
opção dentro do contexto escolar, ainda são poucas as instituições que trabalham
dentro dessa perspectiva. De forma geral, as escolas ainda tratam a Arte apenas como
técnica ou como expressão de sentimentos. Isso acontece, na maioria das vezes,
devido à falta de formação e de atualização do professor de Arte, que desconhece as
concepções do ensino de Arte e suas peculiaridades. Por isso, precisa-se entender
também a trajetória não só do Ensino de Arte, mas do professor de Arte, como será
visto a seguir.

1.3.

Do artista ao Educador: a formação do Professor de Arte
A trajetória da formação do professor de arte se inicia no século XIX com a

criação de uma escola de artes e ofícios. Uma escola desta feição se tornava cada
vez mais necessária para a formação de profissionais especializados para servirem
ao Estado e às indústrias nascentes, quando no país até então praticamente nada
existia em termos de ensino regular e a tradição artística se transmitia através do
antigo sistema das corporações. A implementação da ideia exigia a contratação de
professores estrangeiros, de modo que enviados do Conde entraram em contato
em Paris com Joachim Lebreton, então secretário perpétuo da seção de Belas
Artes do Institut de France, para que ele reunisse o grupo de mestres necessários.
(CARDOSO, 2008)
Esse projeto, um representante típico do chamado Academismo, tinha um perfil
muito contrastante com o sistema de ensino e circulação de arte até então prevalente
no Brasil. Havia uma longa e rica tradição artística local, visível no vasto legado de arte
barroca que ainda sobrevive no país, mas seus métodos eram em tudo diversos. O
aprendizado seguia o modelo informal das corporações de ofícios medievais, o status
de artista nem era reconhecido, antes eram considerados meros artesãos
especializados, cuja inserção na sociedade era apenas marginal. As temáticas
privilegiadas por esses produtores eram basicamente religiosas, sendo a Igreja o
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maior mecenas do período. O sistema de arte do Brasil Colônia não estava capacitado
para a produção de uma arte palaciana como a que desejava a corte recém chegada,
e assim se explica a rápida encampação do projeto de Lebreton pela monarquia no
exílio, considerando-o o marco inaugural da entrada no Brasil na "verdadeira"
civilização (LEITE, 2009).
O modelo de ensino disseminado pela Academia de Belas Artes contribuiu para
que o papel do professor fosse o de transmitir conhecimentos aos alunos, pois estes
não teriam nenhum saber para compartilhar e necessitavam que tudo fosse ensinado
a eles.
A partir das mudanças no ensino de arte desencadeadas pelo Movimento
Modernista, repercutem os artigos e as atividades sob a direção de Mário de Andrade,
que conduz investigações sobre a arte da criança a partir das influencias da teoria da
livre-expressão. De acordo com Biasoli (1999), Mário de Andrade introduz em seu
curso de História da Arte na Universidade do Rio de Janeiro estudos sobre a Arte da
criança. A pintora Anita Malfatti, atua como professora de arte de crianças e jovens
em seu ateliê e na Escola Americana, em São Paulo, inovando métodos e concepções
de arte infantil, por intermédio do professor como espectador da arte da criança,
responsável por sua ingênua e autêntica expressão.
Somente em 1948 com a criação das Escolinhas de Arte, é que surge uma nova
perspectiva para a formação do professor de arte. Rodrigues (1972) afirma que:
Houve um impacto entre os educadores: modificando suas atitudes,
eles próprios incorporaram experiências significativas e passaram a
sentir a necessidade de reformulação de conceitos e ampliação dos
estudos no campo da Arte-Educação. Esses professores além da
observação e do treinamento começaram a participar de cursos
regulares na Escolinha, destinados especialmente a educadores, a
partir de 1951. Não se fez uma escola como se costuma proceder;
criou-se antes o princípio de uma escola. O que se pretendeu e
pretende atingir é fazer dela uma obra de arte. E, na dinâmica dos
seus cursos, a presença do artista tornou-se fundamental, trazendo
sua experiência aso professores-alunos que levariam da Escolinha a
perspectiva de uma educação mais criadora. (RODRIGUES, 1972, pg.
5)

A repercussão das práticas desenvolvidas nas Escolinhas de Arte, leva o
Governo Federal a permitir, depois de 1958, a criação de classes experimentais de
arte nas escolas primárias e secundárias. Até alguns convênios são firmados com
instituições de ensino privado para preparar professores interessados em uma
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educação mais criativa. Biasoli (1999) destaca a dicotomia desse período: a arte
considerada fundamental para a educação formal e ao mesmo tempo, fonte de ensino
alternativo como complemento às atividades escolares, ocupando ainda um lugar
inferior no chamado ensino primário e secundário, atualmente conhecidos como
Ensino Fundamental.
A partir da década de 1960, foi criado o “Curso Intensivo de Arte na Educação”
(CIAE). Esse curso foi realizado sob a coordenação técnica e pedagógica da
Professora Noêmia de Araújo Varela, que trouxe para a Escolinha de Arte do Brasil
toda a sua experiência acumulada no decorrer de sua formação como
Arte/Educadora. Sob uma orientação modernista, em 20 anos de sua existência
(1961-1981), esse curso formou aproximadamente mil e duzentos (1.200)
arte/educadores de diferentes regiões do Brasil. (BIASOLI, 1999)
A lei no. 5692/71 concretiza em parte a luta pela obrigatoriedade da arte na
escola, iniciada em 1920. Ela incluiu a atividade de educação artística no currículo
escolar e só depois providenciou a criação das licenciaturas curtas e plenas
polivalentes para suprir a necessidade implantada, a partir de acordos do MEC com o
USAID (United States Agency for International Development), firmados a partir de
1965, foram os orquestradores de toda a reestruturação da educação brasileira, em
nome de uma política de desenvolvimento, nos três níveis (Básico, Médio e Superior).
Surgem assim, na década de 1970 os Cursos de Educação Artística. (ARAÚJO, 2009)
Para Araújo (2009) esses acordos resultaram na precariedade de recursos
humanos e financeiros destinados aos cursos e em políticas educacionais voltadas
para uma formação tecnicista e reducionista da concepção de docência. Ela afirma
que:
Geraram cursos que podemos chamar, sem peso na consciência, mas
com pesar, de “vagos”. Cursos, em sua grande maioria superficiais e
genéricos, desarticulados epistemologicamente e centrados nas
técnicas artísticas com finalidade para o uso escolar em atividades
para crianças e jovens. (ARAÚJO, 2009, p. ?)

O crescimento e o desenvolvimento das pesquisas em ensino de artes foram e
têm sido decisivos para a transformação das concepções sobre formação de
professores de artes. Araújo (2009) acrescenta que, se por um lado o conjunto da
Reforma de 1968 trouxe esses benefícios, por outro, a visão tecnicista e reducionista
das políticas educacionais do período militar, criaram uma sorte de novos problemas,
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desafios e, sobretudo, descontentamentos com os rumos da formação docente por
parte das sociedades científicas, principalmente em relação às licenciaturas
polivalentes e de 1º grau. Nos anos 60, a justificativa era o caráter emergencial, mas,
nos anos 70, esta modalidade se consolidava como política de formação para os
professores que atuariam no 1º grau, que teria correlação ao ginásio da legislação
anterior e, 6 na atual, às séries finais do fundamental.
No caso da Educação Artística, foi publicada uma resolução específica, a de nº
23/73, que, juntamente com a Lei 5.692/71, fixavam as normas para o funcionamento
dos cursos. A licenciatura curta teria caráter polivalente (1.500 horas), composta de
disciplinas comuns às artes (Fundamentos da expressão e comunicação humanas;
Estética e História da Arte; Folclore brasileiro; Formas de expressão e comunicação
artística), além das disciplinas pedagógicas (Psicologia da educação; Didática;
Estrutura e funcionamento do ensino; Prática de ensino e estágio supervisionado) que
deveriam corresponder a 1/8 das 1.500 horas fixadas. Esta formação genérica, que
poderíamos assim chamar, dava ao professor a licença para atuar de 5ª a 8ª série
(equivalentes ao período de 6 º a 9 º ano do Ensino Fundamental). Para atuar no 2º
grau, seria necessário cursar a licenciatura plena: complementação de mais 1.000
horas de uma habilitação específica a ser escolhida entre artes plásticas, cênicas,
música ou desenho. (ARAÚJO, 2009)
Durante toda a vigência da Lei no. 5692/71 as aulas de educação artística foram
ministradas muitas vezes por professores de outras áreas de ensino, sem o devido
conhecimento que o ensino de arte exige e desprovidos de quaisquer aparatos de
uma matriz teórica que fundamentasse suas práticas. Era a concepção de arte como
atividade. Essa concepção teve sua trajetória baseada no fazer artístico devido à
ausência de conteúdos, o que consequentemente relegou o ensino da arte a um lugar
de inferioridade diante das demais disciplinas escolares.
Na década de 1980, o fracasso dessas licenciaturas curtas e da própria
polivalência do professore de arte, que deveria, em um período curto de tempo,
dominar as quatro linguagens artísticas (artes visuais, dança, música e teatro), foi
amplamente discutido pelos professores em seus encontros e associações, e os
cursos buscaram reformular os currículos se adequando às demandas do momento.
De acordo com Coutinho (2007) os Cursos de Licenciatura em Arte no Brasil, vêm
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“caminhando a reboque das políticas educacionais implantadas, tentando conjugar
estas existências com as necessidades dos professores” (COUTINHO,2007, p.154).
A partir da LDB 9394/96 e com a mudança da nomenclatura de “Educação
Artística” para “Ensino de Arte”, que conceitualmente sinaliza para a formação em
áreas específicas das linguagens artísticas e rejeita a formação polivalente, surgem
os cursos de licenciatura em Artes Visuais, Música, Teatro e Dança. Esta tem sido a
moldura legal atual. Como a Licenciatura em Artes Visuais não possui ainda suas
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), é possível verificar uma variação enorme
de nomenclaturas, cargas-horárias, regimes e currículos nos cursos pelo país.
Coutinho (2007) afirma que o quadro que temos hoje das licenciaturas ainda é
muito precário. Depois de passar por um processo de avaliação da Comissão de
Especialistas do Ensino de Artes (CEEARTES) das Comissões do MEC e da própria
Federação de Arte Educadores do Brasil (FAEB) quase todas as licenciaturas do país
vêm tentando se adequar à LDB 9394/96 e aos Parâmetros Curriculares Nacionais,
divulgados em 1998. Porém, ainda há muito a ser melhorado, pois Coutinho afirma
que:
Entretanto, na maioria dos casos, as tentativas de adequação dos
cursos de formação dos professores de Arte têm se operado apenas
na superfície e não nas estruturas curriculares. Encontramos novos
cursos de Licenciatura em Artes Visuais, como previsto na mais
recente LDB, com fortes resquícios dos cursos polivalentes de
Educação Artística, das licenciaturas de Desenho e Plástica, ou dos
cursos das Escolas de Belas-Artes. A mudança nos rótulos não reflete
necessariamente uma mudança na essência dos currículos e das
disciplinas. (COUTINHO, 2007, pg. 154)

Outro aspecto importante destacado por Coutinho (2007) é o distanciamento
entre quem faz a Arte, o artista e quem ensina Arte, o professor. Essa relação entre
artista e professor, que era comum no início na história do ensino de arte acaba
ganhando um distanciamento hierárquico, caracterizado pela própria dicotomia entre
o fazer e o ensinar Arte, entre a produção e a reflexão gerada pelo processo.
Para Coutinho (2007) as faculdades de ensino e os cursos de Pedagogia não
estão preparados para “responder atualizadamente sobre a formação de seus
próprios educadores” (COUTINHO, 2007, pg. 155). A autora afirma que as referências
para o ensino de Arte nessas instituições estão pautadas numa perspectiva
modernista, centradas no desenvolvimento da criatividade e da expressão pessoal do
aluno.
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Com o decorrer dos anos o foco na formação do professor de Arte foi se
desenvolvendo também na linha da formação continuada. É preciso atualizar o
professor em relação às novas práticas pedagógicas e novas tendências da Arte em
um sentido mais amplo. A primeira iniciativa nesse sentido foi realizada pela
professora Ana Mae Bastos Tavares Barbosa em parceria com várias instituições
culturais. O curso de formação continuada com uma perspectiva pós-moderna da
Arte/educação ocorreu no Festival de Inverno de Campos do Jordão no início da
década de 1980 e contou com a participação de 6.500 professores de arte de São
Paulo.
Dentro dessa perspectiva de formação continuada podemos destacar as ações
do Projeto Arte na Escola. Desenvolvido pela Fundação Iochpe desde 1988 sobre
orientação da professora e doutora Ana Mae Barbosa, o projeto visa contribuir para o
ensino da arte através da disponibilização de material didático e, principalmente, das
ações de capacitação para professores desenvolvidas a partir dos pressupostos
conceituais que deram origem à metodologia triangular, vista anteriormente.
A preocupação com o ensino de Arte e com a consequente formação e ação
do professor é sempre motivo para novas reflexões, questionamentos e propostas.
Porém não podemos ignorar o contexto legal no qual a Arte se insere na escola, que
vai refletir as metodologias explicitadas e ajudará a entender os rumos que o ensino
de Arte tomaram no Brasil.

1.4.

As bases legais do ensino de Arte
O Ensino de Arte ainda luta por seu espaço e sua legitimação na escola. A má

interpretação de algumas teorias aliadas à falta de formação do professor contribuíram
para uma visão deturpada do Ensino de Arte, confundindo-o com meras atividades de
lazer. As leis que envolvem o Ensino de Arte às vezes contribuíram e até mesmo
agravaram essa situação. Para compreendermos a situação do Ensino de Arte hoje,
devemos entender também todo o contexto legal no qual ele se insere.
O Ensino de Arte começa a entrar em cena, na perspectiva legal, a partir a Lei
no. 4024/61, que estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, conhecida como
LDB/61. Porém, foi um longo processo de discussão até a LDB/61 ser sancionada. De
acordo com Montalvão (2013), a partir de 1958 houve uma intensa campanha pela
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liberdade de ensino no Brasil. Essas discussões se basearam numa disputa políticoideológico de dois grupos com orientações de filosofia partidária distinta. Um grupo
defendia que a finalidade da educação era preparar o indivíduo para o bem da
sociedade e que só o Estado deve educar. O outro grupo, que tinha a Igreja Católica
como um dos representantes, defendia os direitos de classe e que não cabe ao Estado
garanti-los ou negá-los, mas simplesmente respeitá-los. Montalvão (2013) afirma que:
No confronto político-ideológico acerca da democratização
do ensino primário e secundário no Brasil de finais dos anos
1950, “liberdade de ensino” e “totalitarismo” foram
expressões linguísticas utilizadas pelos partidários da
escolarização católica para demonstrar os perigos inerentes
à entrada do Estado no mercado de oportunidades escolares.
Representando campos semânticos opostos, esses conceitos
adjetivaram de forma desigual as ações em torno das
medidas legislativas em curso. Por garantir a preservação da
experiência eclesiástica e familiar na formação educacional
brasileira, “liberdade de ensino” representava um bem
público a ser defendido. Entrementes, “totalitarismo”
enfatizava uma expectativa temerária, um futuro que se abria
a partir de experiências negativas, vividas previamente em
países que conheceram complexas situações de violência
social. (MONTALVÃO, 2013, p. 313)

Essas discussões culminaram com a apresentação do substitutivo do deputado
Carlos Lacerda ao projeto 2.222/57-A, até então a síntese das intenções
parlamentares a respeito das Diretrizes e Bases da Educação. Partindo da afirmação
de que a educação é um direito da família, Carlos Lacerda concluiu que cabia então
aos pais ou responsáveis optar pelo ensino oficial ou privado. Pela lógica, portanto, o
Estado precisava garantir a existência das duas iniciativas para que o direito de
escolha estivesse assegurado. Finalmente em 20 de dezembro de 1961, após longos
anos de discussões, apresentações de emendas e vários substitutivos, o projeto
transformou-se em lei, a LDB/61. Esta foi a primeira legislação elaborada para
educação que buscava dar organicidade e sistematizar todo o projeto educacional do
país. Montalvão (2013) ressalta que:
Os substitutivos de Carlos Lacerda, redigidos a partir da
reunião de inúmeros enunciados católicos dispersos no
espaço público, tiveram o mérito de criar um instrumento
formal de luta parlamentar. É nesse cont exto de exposição,
numa democracia que se encaminhava uma vez mais para
eleger seus representantes, que o deputado udenista
politizou o debate sobre a educação. O principal interesse
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contido nesses substitutivos esteve relacionado ao reforço de
uma imagem conservadora, sedimentada na vastidão da
cultura política católica, cotejada por uma semântica política
específica. (MONTALVÃO, 2013, p. 320)

Além de toda essa discussão política-ideológica, a LDB/61 trouxe como
principais mudanças a possibilidade de acesso ao nível superior para egressos do
ensino técnico e a criação do Conselho Federal de Educação e dos Conselhos
Estaduais, num esquema de rígido controle do sistema educacional brasileiro.
No que se refere ao ensino de arte, ele é pouco mencionado em todo o
documento. No Capítulo II da LDB 4024/61, que trata do Ensino Primário (atualmente
chamado de Ensino Fundamental I) podemos ler no Art. 26, parágrafo único, “Os
sistemas de ensino poderão estender a sua duração até seis anos, ampliando, nos
dois últimos, os conhecimentos do aluno e iniciando-o em técnicas de artes aplicadas,
adequadas ao sexo e à idade. ” (LDB 4024/61) Vale destacar que essa lei contribuiu
para visão de que existem “artes femininas” e “artes masculinas”, ainda presente nos
dias de hoje.
A LDB/61 é reformulada em 1968 (Lei, 5.540/68 - reforma do ensino superior)
e em 1971 (Lei no. 5692/71 - reforma da educação básica), a partir de um acordo entre
o Ministério da Educação do Brasil e dos Estados Unidos. Desse acordo, chamado
MEC-USAID, surge a lei no. 5692/71, que cria a disciplina de Educação Artística.
Na LDB/71, o ensino de Arte é mencionado apenas no capítulo I, Art 7º. Onde
pode-se ler que: “Será obrigatória a inclusão de Educação Moral e Cívica, Educação
Física, Educação Artística e Programas de Saúde nos currículos plenos dos
estabelecimentos de lº e 2º graus.” (Lei nº 5692/71). Nota-se que, apesar da criação
da disciplina, ela não era obrigatória em todos os anos do ensino básico. Sobre esse
período, Biasoli (1999) comenta que:
É realmente uma situação irônica aquela em que se encontram a arte
e seu ensino. De um lado, uma lei que obriga o ensino da arte na
escola e, de outro, um país em regime ditatorial desde 1964, onde a
censura reprime toda e qualquer atividade artística. Isso gera uma
contradição: a utilização da arte como instrumento de construção da
consciência popular – até então desvalorizada como tal – é agora
valorizada (mesmo que desviada de suas funções) e obrigada a
colaborar com um sistema voltado à industrialização e à tecnologia
que orientam o ensino e a própria arte para garantir a produção e o
consumidor. (BIASOLI, 1999, p.72)
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Ainda sobre LDB/71, temos algumas considerações importantes sobre a
formação dos professores, como no Art 30º do Capítulo II:
Art. 30 - Exigir-se-á como formação mínima para o exercício de
magistério: a) no ensino de 1º grau, da 1ª à 4ª séries, habilitação
específica de 2º grau; b) no ensino de 1º grau, da 1ª à 8ª séries,
habilitação específica de grau superior, ao nível de graduação,
representada por licenciatura de 1º grau, obtida em curso de curta
duração; c) em todo o ensino de 1º e 2º graus, habilitação específica
obtida em curso superior de graduação correspondente a licenciatura
plena. (LDB 5692/71)

Porém, apesar da exigência em lei desde de 1971 que o professor possua
habilitação específica na área que leciona, devido aos fatores já mencionados antes,
como a falta de Licenciaturas em Arte no país, a maioria das escolas não possuía
professores de Arte com formação específica. O cargo acabava por conta do professor
mais “jeitoso”, aquele que fazia algum tipo de artesanato, ou professores de
matemática que utilizavam as aulas de Artes para ensinar Geometria, ou ainda eram
utilizadas para confeccionar cartazes e enfeites para a escola em datas
comemorativas.
Ainda nos dias de hoje, pode-se notar a quantidade de professores que dão
aula de Artes sem formação. Uma pesquisa feita pela ONG Todos pela Educação para
o Observátorio do PNE (Plano Nacional de Educação)1 com base no Censo Escolar
de 2013, divulgou dados alarmantes, colocando Artes como a disciplina em que há
mais professores sem licenciatura na área (92,3%), seguida de Filosofia (90%).
A partir da década de 1980, principalmente a partir da elaboração da
Constituição da República Federativa do Brasil em 1988, a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional – LDB/71, passa a ser revista novamente.
Um acontecimento fundamental nesse período foi a Conferência Mundial de
Educação para Todos realizada em Tailândia, em 1990, organizada pelo Banco
Mundial que, a partir de então, elabora novas políticas para os países dependentes
visando às décadas futuras. As mudanças que ocorreram nas políticas educacionais
durante o período de 1990, levou às reformas educacionais da época, culminando na
aprovação da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional em dezembro de 1996,

Disponível em http://www.todospelaeducacao.org.br/educacao-na-midia/indice/30182/professoresdao-aula-sem-preparo/ (Acesso em 20/07/2015)
1
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atrelada ao Plano Decenal de Educação, em consonância com o que determina a
Constituição Federal de 1988.
O Projeto de lei nº 67/1992 que estabelece diretrizes e bases da educação
nacional, proposto pelo então Senador Darcy Ribeiro, culminou na LDB no. 9394/96.
Baseada no princípio do direito universal à educação para todos, a LDB
de 1996 trouxe diversas mudanças em relação às leis anteriores, como a inclusão
da educação infantil (creches e pré-escolas) como primeira etapa da educação
básica. No que se refere ao Ensino de Arte, a LDB 9394/96 aponta no Capítulo II, Art
26º.:
O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais,
constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis da
educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos
alunos. (BRASIL, 1996)

É a partir da LDB 9394/96 que a Arte começa a ganhar um espaço maior na
escola, especialmente pelo seu aspecto cultural. A questão cultural como um todo
também passa a ser mais mencionada nos currículos e documentos referentes ao
ensino.
Dentro desse contexto surgem, a partir do final de 1997, os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN), cujo processo de elaboração remonta ao ano de 1995,
quando o MEC publicou o primeiro conjunto de documentos, destinado às quatro
séries iniciais do ensino fundamental, com ampla divulgação pelos meios de
comunicação. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o ensino
fundamental, contemplam a área de Arte, dando-lhe maior abrangência e
complexidade. Estes Parâmetros para Arte já se encontram implementados nas
escolas: um volume para os 1o e 2o ciclos – 1º ao 5º ano –, que integra o conjunto de
documentos divulgado no final de 1997; um volume para os 3 o e 4o ciclos – 6o ao 9o
ano –, lançado no final de 1998 e um volume para o Ensino Médio, lançado no ano de
2000.
Penna (2001) aponta que os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino
Fundamental (PCN) foram elaborados com a intenção de ampliar e aprofundar um
debate educacional que dê origem a uma transformação positiva no sistema
educacional brasileiro. Os PCN já estão nas escolas, influenciando a prática
pedagógica e também gerando inquietações, inclusive na área de Arte.
Em todos os ciclos da educação fundamental, os Parâmetros Curriculares dão
à área de Arte uma grande abrangência, propondo quatro modalidades artísticas: (1)
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Artes Visuais - com maior amplitude que Artes Plásticas, englobando artes gráficas,
vídeo, cinema, fotografia e as novas tecnologias, como arte em computador; (2)
Música; (3) Teatro; (4) Dança, que é demarcada como uma modalidade específica.
Nos PCN-Arte, as propostas para essas diversas linguagens artísticas estão
submetidas à orientação geral, apresentada na primeira parte do documento, que
estabelece três diretrizes básicas para a ação pedagógica. São diretrizes que
retomam, embora não explicitamente, os eixos da "Proposta Triangular" -, defendida
por Ana Mae Barbosa na área de artes visuais. Segundo os próprios Parâmetros, o
"conjunto de conteúdos está articulado dentro do processo de ensino e aprendizagem
e explicitado por intermédio de ações em três eixos norteadores: produzir, apreciar e
contextualizar" (PCN-Arte, p. 49). Para Penna (2001) vale ressaltar que, no Brasil, a
Proposta Triangular representa a tendência de resgate dos conteúdos específicos da
área, na medida em que apresenta, como base para a ação pedagógica, três ações
mental e sensorialmente básicas que dizem respeito ao modo como se processa o
conhecimento em arte. A autora afirma ainda que:
Ao se pensar a prática pedagógica na escola, a primeira grande
questão é: como realizar, na sala de aula, a proposta dos PCN para
Arte, com suas quatro modalidades artísticas? O fato é que os PCNArte, que apresentam uma proposta tão abrangente, não chegam a
apresentar de modo claro a forma de encaminhar concretamente o
trabalho com as diversas linguagens artísticas. As disposições neste
sentido são poucas e dispersas pelo texto, de modo que a questão de
quais linguagens artísticas, quando e como serão abordadas na
escola permanece, em grande medida, em aberto. (PENNA, 2001, pg.
46)

Essa flexibilidade da proposta para Arte, de acordo com Penna (2001) relativa
à seleção tanto das modalidades artísticas quanto dos próprios conteúdos, tem ainda
outras implicações, como uma maior possibilidade de que os casos de transferência
tragam prejuízo à formação do aluno. Pois, nesse quadro, um aluno que tenha que se
transferir pode tornar a repetir os mesmos conteúdos na mesma modalidade artística,
ou então pode ter dificuldades em acompanhar um trabalho mais aprofundado em
uma linguagem que não tenha sido contemplada em sua antiga escola. E se
considerarmos ainda as frequentes mudanças de escola que afetam principalmente
os alunos das camadas populares. Apesar de todos os questionamentos em torno dos
PCNArte, apesar dos problemas que parecem comprometer as suas possibilidades
de concretização, Penna (2001) reconhece a importância destes documentos, que
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podem ajudar a dar mais legitimidade à presença da arte na escola, presença esta
que nem sempre foi – e nem sempre é – consensual. Para a autora,
Os Parâmetros podem, inclusive, tornar-se um instrumento de luta; ou
seja, poderão ser utilizados para respaldar uma atuação mais
aprofundada em determinada linguagem, ou como base para
reivindicar as condições necessárias para uma prática pedagógica de
qualidade – e para tal é preciso conhecê-los e discuti-los. Sem dúvida,
os PCN-Arte sinalizam um redirecionamento do ensino de arte,
respondendo às transformações requeridas pelo próprio percurso da
área. Entretanto, acreditamos que, embora possam trazer importantes
contribuições, instrumentos normativos não são capazes, por si só, de
garantir tais transformações, que passam forçosamente pela prática
concreta – com todos os seus conflitos –, na qual serão geradas as
alternativas possíveis e necessárias. (Penna, 2001, pg. 55)

A fundamentação para a prática pedagógica no campo das artes visuais,
apresentada nessas considerações iniciais dos PCN, é predominantemente
inovadora, voltada para a difusão e domínio de conhecimentos específicos das
visualidades contemporâneas, ponderando sobre a influência que estas exercem no
favorecimento da compreensão acerca do mundo. Desta forma, essas reflexões
alertam as escolas para a necessidade de levar tais questões para as aulas de arte,
proporcionando aos alunos múltiplas experiências expressivas, como forma de
ampliar seus repertórios estéticos e transformar os conhecimentos de arte em
conhecimento de mundo, posicionando-se criticamente diante deste.
Temos a partir desse período a primeira menção à Arte na escola como “ensino
de Arte”, além de ser ressaltada a importância do aspecto cultural da disciplina ao
mencionar as expressões regionais e colocar como objetivo o desenvolvimento
cultural do aluno. Além disso, também temos no Art 3º os princípios do ensino, que a
partir da lei no. 10.639/03, que torna obrigatório o ensino da história e cultura afrobrasileira e com a sua alteração na lei no 11.645/08, que incluiu também a cultura
indígena; passou a ser considerada a diversidade étnico-racial, destacando a
importância da abordagem das culturas afro-brasileira e indígena na escola.
§ 1º O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá
diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a
formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos,
tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos
negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena
brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional,
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resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e
política, pertinentes à história do Brasil. (BRASIL, 2008.).

A lei no. 11.645/08 torna obrigatória o ensino da história e cultura afro-brasileira
indígena em todos estabelecimentos de ensino, seja ele público ou privado. E afeta
diretamente o ensino de arte pois, apesar de defender que essas culturas devem ser
trabalhadas em todo o currículo escolar, no segundo parágrafo é dito que “Os
conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas
brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas
áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras” (BRASIL, 2008).
O Ensino de Arte torna-se uma ferramenta importante dentro desse contexto
por possibilitar o estudo dessas culturas através do viés estético e artístico. As
imagens, por seu caráter universal, possibilitam uma aproximação e até mesmo uma
percepção maior de outra cultura. Porém, apesar de reconhecer a importância da Arte
nesse debate, o texto da lei peca ao deixar margens para que esse conteúdo fique
apenas a cargo das disciplinas de Arte, História e Literatura, quando deveria ser
abordado por todas as disciplinas do currículo escolar.
Vale destacar ainda que a disciplina já era reconhecida como “Arte” desde de
1996, visto que a terminologia “educação artística” engloba todo um conceito
metodológico que não condiz com as práticas atuais, o que demonstra uma falta de
conhecimento das legislações que envolvem a área. Apesar de importante e
extremamente necessária, assim como no caso dos PCN, a lei no. 11.645/08 por si só
não garante que essas culturas sejam trabalhadas de forma correta e o que acaba
sendo difundida é a visão mistificada e folclórica das referidas culturas, que,
geralmente, são trabalhadas apenas nas datas comemorativas como o dia do índio
(19 de abril), o dia da abolição da escravatura (13 de maio), o dia da consciência negra
(20 de novembro) e o dia do folclore (16 de agosto). Essas abordagens, em sua
maioria isoladas e estereotipadas, ao invés de contribuir para uma valorização e
reconhecimento das referidas culturas, acabam contribuindo numa perspectiva
inversa.
Em grande parte, isso se deve à falta de formação do professor, não só inicial
como continuada, que, como visto anteriormente, ainda necessita de muitos ajustes.
Essas questões devem ser discutidas na busca por um ensino de arte que vise
desenvolvimento crítico, reflexivo, estético e cultural do aluno.
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2. MULTICULTURALISMO, EDUCAÇÃO E ARTES VISUAIS

São muitas as diferenças existentes no nosso país: questões de gênero, cor,
idade, classe social, religião. Enfim, um pluralismo extenso de culturas, que valem ser
contextualizadas e estudadas também como forma artística já que nem sempre estas
diferenças são consideradas dentro dos currículos escolares. Dessa forma, o conceito
de Arte pode ser diferente de um grupo cultural para outro. Arte relaciona-se à
identidade. O valor estético que um norte-americano dá a sua obra, certamente difere
do valor estético dos indígenas, e, nem por isso, uma produção é superior a outra.
Assim, não existe leitura de obra ou aprendizagem efetiva em Arte, se não houver
uma leitura sobre o lugar, o tempo e a história deste leitor ou aluno.
Nesse sentido, o objetivo deste capítulo é refletir sobre o significado do termo
“multiculturalismo” e apresentar algumas de suas abordagens, associando-as à
educação.

2.1. Reflexões acerca do conceito de cultura

Para aprofundar as questões relativas ao multiculturalismo, primeiro deve-se
entender o conceito de cultura, pois de acordo com Barbosa (2002), sem uma
concepção clara do que é cultura os professores de arte acabam por ignorar aspectos
muito importantes da cultura de um povo, trabalhando apenas com a dimensão
afetiva. Ignoram que no homem, três dimensões estão presentes – a afetiva, a
cognitiva e a social – e devem ser consideradas no processo de ensino e
aprendizagem.
Atualmente a cultura vem sendo entendida como um código simbólico, que
possui dinâmica e coerência interna. O significado original da palavra deriva da
palavra latina cultura, que significa o ato de cultivar o solo. A cultura, como
entendemos hoje, é, de acordo com Santaella (2004) uma metáfora da vida, cuja
tendência é crescer, desenvolver-se, proliferar. Assim, ao encontrar condições
favoráveis ao seu desenvolvimento, a cultura floresce. Santaella diz também que:
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Outra importante metáfora para compreensão da cultura,
menos biológica do que a da vida, é a metáfora da mistura.
Se a mistura é o espírito, como dizia Paul Valéry, e a cultura
é a morada do espírito, então cultura é mistura. Embora se
apresente como uma simples brincadeira silogística, aí está
enunciada uma condição fundamental para se entender o que
está acontecendo com a cultura nas sociedades pós industriais, pós-modernas, sociedades globalizadas deste início do
século. (SANTAELLA, 2004, p.30)

Segundo Machado (2002), na Grécia Antiga o termo “cultura” estava ligado à
formação individual do ser humano. Correspondia à chamada Paidéia, ação pela qual
o homem realizava sua verdadeira natureza desenvolvendo a consciência da vida em
comunidade. O termo paidéia abrigava uma idéia básica de desenvolvimento,
formação e realização, dentro do pensamento grego. Ao longo dos séculos o conceito
de “cultura” foi se modificando e, no final do século XVIII, o termo germânico “kultur”
era empregado para simbolizar todos os aspectos espirituais de uma comunidade, ao
passo que a palavra francesa “civilization” referia-se especialmente às conquistas de
um povo. Ambos os termos foram sintetizados por Eduard Tylor (1832-1917) no
vocábulo inglês “culture” que abarca: conhecimentos, crenças, arte, moral, leis,
costumes, habilidades ou tradição adquiridas pelo homem como elementos de uma
sociedade, essenciais para um indivíduo ser considerado “culto”.
Os estudos de Castoriadis (2009) também tem muito o que acrescentar na
reflexão sobre a cultura. O autor defende que as culturas (utiliza o termo no plural,
para demonstrar a variedade de culturas existentes) e a sociedade são instituições
mortais, ou seja, possuem seu apogeu, mas um dia chegam ao fim. Essa morte não
é, de maneira geral, instantânea e está relacionada a uma nova vida, da qual ela pode
ser a condição. O fim de uma cultura ou sociedade nem sempre é visto como algo
ruim, mas sim como condição para o nascimento de uma nova instituição social.
Castoriadis (2009) afirma que:
A ‘decadência do Ocidente’ é um tema velho e, no sentido mais
profundo, falso. Este slogan também queria mascarar as
potencialidades de um mundo novo que a decomposição do ‘Ocidente’
põe e liberta – em todo o caso recobrir a questão desse mundo – e
sufoca o prazer político como com uma metáfora botânica. Não
queremos afirmar que esta flor, como as outras, irá murchar, murcha,
ou já está murcha. Procuramos compreender o que, nesse mundo
social histórico, morre, como e, se possível, por quê. Nós procuramos
também encontrar aquilo que aí, talvez, talvez está nascendo.
(CASTORIADIS, 2009, pág. 9.)
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O que está para morrer hoje, de acordo com Castoriadis (2009) é justamente a
cultura ocidental. A Cultura capitalista, cultura da sociedade capitalista, mas que
ultrapassa bastante esse regime social-histórico porque ela compreende tudo o esse
regime quis e pôde retomar do segmento grego-ocidental que o precedeu.
A partir do conceito de morte da cultura, Castoriadis (2009) defende que “está
nascendo, penosa, fragmentária e contrariamente, já faz dois séculos ou mais o
projeto de uma nova sociedade, o projeto de autonomia social e individual”
(CASTORIADIS, 2009, p. 26). Esse projeto de autonomia se reflete nas revoluções
democráticas, lutas trabalhadoras, movimento das mulheres, das minorias culturais,
étnicas e regionais.
De acordo com Castoriadis (1987), a instituição da sociedade e as significações
nela incorporadas se desenrolam em duas dimensões inseparáveis: a dimensão
conjuntista-identitária (lógica) e a dimensão estritamente ou propriamente imaginárias.
Na dimensão conjuntista-identitária a sociedade age mediante elementos, classe,
propriedades e relações consideradas definidas e distintas. Tudo o que é concebível
deve estar submetido à determinação e às consequências que dela decorrem. Na
dimensão

imaginária, as significações podem

ser demarcadas, mas não

determinadas. Elas se conectam a um número indefinido de outras significações, que
não são nem definidas, nem distintas.
A questão da cultura é considerada para Castoriadis (2009) como dimensão do
problema político; e pode-se dizer que o problema político é um componente da
questão da cultura num sentido mais amplo. Ele entende por cultura tudo o que, na
instituição de uma sociedade, ultrapassa a dimensão conjuntista-identitária e que os
indivíduos dessa sociedade tomam posse positivamente como “valor” no sentido mais
geral do termo: em suma, a paideia dos Gregos.
Como o próprio nome indica, a paideia abrange também
indissoluvelmente os processos instituídos mediante os quais o ser
humano, no decorrer de sua fabricação social como indivíduo, é
conduzido a reconhecer e a tomar posse positivamente dos valores da
sociedade. Esses valores não são dados por uma instância externa,
nem descobertos pela sociedade em camadas naturais ou em um céu
da Razão. Eles são, em todas as ocasiões, criados pelas sociedade
considerada como núcleo de sua instituição, baliza última e irredutível
da significação, polos de orientação do fazer e do representar social.
(CASTORIADIS, 2099 pág. 11)
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É impossível falar de transformação social sem lidar com a questão da criação
cultural. Podemos refletir sobre a relação entre a criação cultural e a problemática
social e política do nosso tempo a partir de algumas interrogações feitas por
Castoriadis (2009): “uma sociedade pode ‘querer’ ser autônoma para ser autônoma?”
e “uma sociedade autônoma poderia ‘melhor realizar’ os valores ou realizar outros
valores (subtendido: melhores); mas quais?
Para Castoriadis (2009) é impossível pensar que a sociedade contemporânea
é uma “sociedade sem valores” (ou “sem cultura”). Uma sociedade sem valores seria
inconcebível. Para o autor, o que existem são polos de orientação do fazer social dos
indivíduos e finalidades às quais o funcionamento da sociedade instituída está
subjugado.
No entanto, o conceito de cultura varia no tempo e no espaço. Outra definição
importante que ganhou espaço na contemporaneidade, de acordo com Laraia (2006),
foi cunhada pelo teórico norte-americano Cliffod Geertz:
(...) cultura deve ser considerada não um complexo de
comportamentos concretos, mas um conjunto de mecanismos de
controle(...) para governar o comportamento. (...) todos os homens são
geneticamente aptos para receber um programa, e este programa é o
que chamamos de cultura. (GEERTZ apud LARAIA, 2006, p. 62)

Para esse antropólogo norte-americano, o ser humano se encontra definido por
códigos culturais e convenções simbólicas. Significando fios na imensa e complexa
teia social, que molda o comportamento de homens e mulheres em determinada
realidade e ao mesmo tempo que é tecida pelos mesmos homens e mulheres.
Chalmers (2005) fala sobre culturas e identidades híbridas, que caracterizam a
contemporaneidade. Além das interferências de outras culturas, devemos considerar
o fator tempo, pois há uma tendência em tratar as culturas como algo sólido, imutável.
Em vez de explorar como uma cultura pode reconverter seu fazer artístico, tende-se
a retratar as chamadas culturas tradicionais como se estivessem fixas, imaculadas
num tempo/espaço imaginado. Chalmers acrescenta ainda que:
Nos estudos culturais a noção de hibridade é quase antiga, mas na
educação visual de Arte nas escolas, só raramente o aluno/as
estudam esse fenômeno, a não ser quando, talvez, considerem a
influência das máscaras africanas em Picasso ou a relação entre o
trabalho de Van Gogh e as gravuras japonesas. As fronteiras físicas
podem ter permanecido intactas, mas as fronteiras culturais ficam
cada vez mais porosas. (...) é importante e crítico que os educadores
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procurem compreender o conceito de que as culturas são simultâneas
e diferentes internamente e estão em constante mudanças.
(CHALMERS, 2005, p. 258)

O professor titular da Escola de Comunicação da UFRJ, Muniz Sodré, ao ser
entrevistado por Trindade (2000) também faz algumas considerações interessantes
sobre o conceito de cultura. Para o professor, a primeira questão que se coloca é
entender a relação da cultura com a educação. De um lado encontra-se a educação
e do outro a ideia de cultura como a fonte que nutre o processo educacional para
formar consciências. Porém, o professor lamenta que as instituições oficiais
concebAm cultura em termos patrimonialistas, onde a ideia de cultura se limita ao que
está presente nos monumentos do passado, é o que está presente nos arquivos, é o
que permitiu a construção de edifícios. É uma visão de cultura apenas como um
patrimônio, um bem patrimonial a ser guardado. E esse bem patrimonial, a sua
materialidade está nos manuais escolares, nos ministérios, em tudo aquilo que o
Estado se sente capaz de administrar.
Sodré (SODRÉ apud TRINDADE, 2000) continua sua reflexão apontando que
esse patrimônio só e considerado patrimônio dentro da perspectiva da cultura como o
que resulta de um valor global, de um valor universal, que é o valor cristalizado no
modo europeu. Por outro lado, junto com essa ideia de que há uma cultura superior,
temos um sistema educacional no Brasil que resultou do sistema discriminatório da
sociedade escravagista do passado.
Assim, de um lado, dentro desse sistema discriminatório temos elites,
que são elites sociais, elites econômicas e são também elites culturais,
que administram aquele patrimônio, que tem um cabedal de saber, e
este saber é voltado para Europa. É um saber de extração europeia,
são as ciências, as letras, as artes que vieram da Europa para cá. E
ao mesmo tempo, essas elites tem a transmissão do saber
assegurada por uma educação escolar, tanto por um ensino superior
quanto pelo ensino secundário e pelo ensino primário. Essa
transmissão carrega a marca de distinção social. (SODRÉ apud
TRINDADE, 2000, p. 18)

Davutoglu (2004) também demonstra essa preocupação ao destacar que:
O conceito de cultura global pressupõe a tese da unidade da
civilização, a qual evoluiu para um referencial espaço temporal
eurocêntrico. A premissa gera necessariamente uma ideia de
centralidade do espaço e da periodização europeus da história das
civilizações, a partir da experiência única da civilização ocidental. A
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hegemonia econômica e política desta faz de sua cultura um padrão
válido em termos globais para sociedades diferenciadas. Tal
homogeneização da cultura global, contudo, está se tornando uma
ameaça ao pluralismo cultural, um pré-requisito para qualquer tipo de
diálogo e interação entre civilizações cujo discurso é incoerente com
a ausência de pluralidade. (DAVUTOGLU, 2004, p. 105)

A partir da reflexão feita pelos dois autores, pode –se notar que, na medida em
que nos aproximamos dos dias atuais, as questões sobre o conceito de cultura
atrelado à diversidade cultural se tornam cada vez mais pertinentes. Deve-se lembrar
também que as relações virtuais entre indivíduos de diferentes culturas se tornaram
muito comuns nos dias de hoje devido o acesso a informações em tempo real
possibilitado pelos meios de comunicação, em especial pela Internet.
Por isso, o multiculturalismo vem ao encontro desses questionamentos, como
uma nova forma de entender e abordar a cultura na sociedade. Porém, há diversas
abordagens e visões que permeiam esse conceito, que serão discutidas a seguir.

2.2. O Multiculturalismo e suas visões: conceitos a serem debatidos
O multiculturalismo é um termo que tem sido empregado com frequência, porém
com diferentes significados. De acordo com Hall (2006), o termo “multicultural” é
qualitativo e descreve as caraterísticas sociais e os problemas de governabilidade em
qualquer sociedade na qual diferentes comunidades culturais convivem ao mesmo
tempo em que retém uma parte de sua identidade natural. Para o autor, o termo
multiculturalismo, em contrapartida, é substantivo e refere-se às estratégias e políticas
adotadas para governar ou administrar problemas de diversidade e multiplicidade
gerados pelas sociedades multiculturais. É usado no singular, pois significa a filosofia
específica (ou doutrina) que sustenta as estratégias multiculturais.
Para Hall (2006), o conceito de multiculturalismo está associado aos fenômenos
que caracterizam as sociedades de modernidade tardia, principalmente pela
globalização. Hall (2006) afirma que as sociedades modernas são, portanto, por
definição, sociedades de mudança constante, rápida e permanente. As sociedades
da modernidade tardia, de acordo com o autor, são caracterizadas pela "diferença";
elas são atravessadas por diferentes divisões e antagonismos sociais que produzem
uma variedade de diferentes identidades para os indivíduos.
Hall (2006) argumenta que, o sujeito, previamente vivido como tendo uma
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identidade unificada e estável, se torna fragmentado; composto não de uma única,
mas de várias identidades. O autor afirma ainda que:

Correspondentemente, as identidades, que compunham as paisagens
sociais "lá fora" e que asseguravam nossa conformidade subjetiva
com as "necessidades" objetivas da cultura, estão entrando em
colapso, como resultado de mudanças estruturais e institucionais. O
próprio processo de identificação, através do qual nos projetamos em
nossas identidades culturais, tornou-se mais provisório, variável e
problemático. (HALL, 2006, p. 26)

É dentro desse contexto que o conceito de multiculturalismo começa a ser
considerado e discutido dentro das sociedades. Vários autores buscaram formas de
entender essas relações multiculturais dentro da sociedade e perceberam que há
várias abordagens para esse mesmo conceito.
Candau (2009) apresenta três abordagens do multiculturalismo: assimilacionista,
diferencialista

e

aberto

e

interativo.

A

abordagem

do

multiculturalismo

assimilacionista, parte da afirmação que vivemos numa sociedade multicultural, no
sentido descritivo. A autora afirma que:
Nesta sociedade nem todos têm as mesmas oportunidades, não existe
igualdade de oportunidades. Há grupos, como indígenas, negros,
homossexuais, pessoas oriundas de determinadas regiões
geográficas do próprio país ou de outros países e de classes
populares, e/ou com baixos níveis de escolarização que não tem o
mesmo acesso a determinados serviços, bens, direitos fundamentais
que outros grupos sociais, em geral, de classe média ou alta, brancos
e com altos níveis de escolarização. (CANDAU, 2009, p.57)

Na perspectiva assimilacionista o indivíduo “anula” a sua própria identidade para
se integrar à comunidade. McLaren (1997) afirma que, dentro dessa abordagem, “um
pré-requisito para juntar-se à turma é desnudar-se, desracializar-se e despir-se de sua
própria cultura” (MCLAREN, 1997, p. 115).
Na abordagem diferencialista, de acordo com Candau (2009), há o
reconhecimento da diferença e são garantidos espaços para a expressão dessas
cultural, porém a autora afirma que:

Na prática, muitas sociedades atuais terminaram por favorecer a
criação de verdadeiros apartheids socioculturais. Os chamados
conhecimentos de caráter universal são vistos como imposição,
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expressão da cultura dominante, ocidental e eurocêntrica, que não
reconhece os conhecimentos produzidos a partir de outras lógicas
culturais. (CANDAU, 2009, p.57)

Por fim, Candau (2009) defende a abordagem aberta e interativa, também
chamada pela autora de uma perspectiva intercultural. Nessa abordagem, é
promovida uma educação para o diálogo entre os diferentes grupos sociais e culturais.
Segundo a autora, esta abordagem reflete “uma educação para a negociação cultural,
que enfrenta os conflitos provocados pela assimetria de poder e é capaz de favorecer
a construção de um projeto comum, pelo qual as diferenças sejam dialeticamente
integradas” (CANDAU, 2009, p.58).
Além das abordagens definidas por Candau (2009), temos também as
perspectivas apontadas por Canen (2007). A autora aponta que as diferenças entre
as abordagens multiculturais destacadas metem às seguintes questões: “a) à forma
como a identidade e a diferença são concebidas; b) à relação entre o universalismo e
o relativismo na abordagem dada ao real; c) à compreensão do multiculturalismo como
campo de estudos de caráter híbrido” (CANEN, 2007, p. 94).
Canen (2007) apresenta três abordagens do multiculturalismo: folclórico, crítico
e crítico pós-colonial ou pós-moderna, relacionando-as com as questões citadas
anteriormente. Segundo a autora, críticas que atribuem ao multiculturalismo a
exaltação da pluralidade cultural, mas o acusam de se omitir com relação às
desigualdades estão sendo direcionadas a uma perspectiva folclórica do
multiculturalismo, onde a pluralidade cultural é valorizada, porém as estratégias de
trabalho com a mesma são reduzidas a aspectos exóticos, folclóricos e pontuais.
O multiculturalismo crítico busca articular as visões folclóricas a discussões
sobre as relações desiguais de poder entre as culturas diversas, questionando a
construção histórica dos preconceitos, das discriminações, da hierarquização cultural.
Além das visões do multiculturalismo crítico, a perspectiva pós-colonial e pósmoderna do multiculturalismo busca descolonizar os discursos, identificando
expressões preconceituosas, marcas e construções da linguagem que estejam
impregnadas por uma perspectiva ocidental, branca, masculina, etc.
Para melhor compreender as abordagens citadas por Canen (2007), foi criada
uma tabela a partir dos conceitos debatidos pela autora.
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Tabela 2: Abordagens do Multiculturalismo de acordo com Canen (2007)
Abordagem
Folclórica

- A identidade é vista como essência acabada.
- Valoriza a pluralidade de identidades, mas as visualiza como
entidades estanques e exóticas.
- Questiona preconceitos, superando o exotismo da abordagem
folclórica.

Abordagem Crítica

- Foco na diversidade cultural e identitária.
- Trabalham com a ideia uniforme e acabada das identidades,
podendo resultar em um “congelamento” das identidades e das
diferenças.
- Foco nos processos discursivos pelos quais as identidades são

Abordagem Crítica
Pós-Moderna ou
Pós-Colonial

formadas.
- A própria identidade é o objeto de análise.
- Hibridismo como conceito central.
- Recusa a ideia de que as identidades sejam estáticas, unas,
indivisíveis.
(Fonte: Dados da pesquisa)

Ao lidar com o múltiplo, o diverso e o plural, o multiculturalismo encara as
identidades plurais como base da constituição das sociedades. Porém, em algumas
abordagens, a identidade é vista como essência acabada. Tanto a perspectiva
folclórica quanto a crítica, ainda estariam trabalhando com a ideia uniforme e acabada
das identidades, sem considerar o dinamismo, o hibridismo, as sínteses culturais e o
movimento constante que resulta em novas identidades.
Já o multiculturalismo crítico pós-moderno ou pós-colonial, de acordo com
Canen (2007), irá visualizar não só a diversidade cultural e identitária, mas também
os processos discursivos pelos quais as identidades são formadas.

O cerne do multiculturalismo crítico, em sua versão pós-colonial é,
portanto, o desafio à naturalidade com que normas e diferenças se
apresentam na sociedade. A desconstrução dessas normas e
diferenças, nos discursos e nas linguagens implica a necessidade de
projetos que possam ir além de denúncias e que incluam estratégias
no sentido de colocar ‘a nu’ o caráter de construção dessas noções,
de forma a desafiá-las, rumo à construção de identidades individuais,
coletivas e organizacionais abertas a diversidade cultural e
desafiadoras de preconceitos e dogmatismos que congelam aqueles
percebidos como “os outros”. (CANEN, 2007, p. 97)
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É importante destacar a importância de cada abordagem apresentada por Canen
(2007). Não se trata de rotulá-las como “certa” ou “errada”, mas de compreendê-las
como uma evolução na forma como o multiculturalismo é abordado. Cada abordagem
citada contribuiu para a abordagem que viria a seguir, portanto não podem ser
desvalorizadas.
McLaren (2000) apresenta ainda o multiculturalismo revolucionário. Para o autor
as experiências cotidianas refletem as estruturas objetivas nas quais vivemos, as
relações materiais condicionadas à produção nas quais estamos situados e as
condições determinadas que nos produzem. Ou seja, os valores, crenças, e
compreensões subjetivas são sempre mediadas através da configuração ideológica
do discurso, economias políticas de poder e privilégio e divisão social do trabalho que
compõem uma determinada sociedade. O autor explica que:
O multiculturalismo revolucionário é um multiculturalismo feministasocialista que desafia os processos historicamente sedimentados,
através dos quais identidades de raça, classe e gênero são produzidas
dentro
da
sociedade
capitalista.
Consequentemente,
o
multiculturalismo revolucionário não se limita a transformar a atitude
discriminatória, mas é dedicado a reconstituir as estruturas profundas
da economia política, da cultura e do poder nos arranjos sociais
contemporâneos. Ele não significa reforma a democracia capitalista,
mas transformá-la, cortando suas articulações e reconstruindo a
ordem social do ponto de vista dos oprimidos. (MCLAREN, 2000, p.
284)

Segundo McLaren (2000), o desafio do multiculturalismo revolucionário é criar
um compromisso com a solidariedade aos oprimidos e uma identificação com lutas
passadas e presentes contra o imperialismo, o racismo, o sexismo, a homofobia, e
todas as práticas de “não-liberdade” associadas a à vida em uma sociedade capitalista
de supremacia branca.
André (2012) aponta que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade
e direito e que a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) nos garante tanto
o direito à igualdade, quanto à diferença. A autora promove uma reflexão ao destacar
o seguinte aspecto: “Podemos questionar então o que é ser diferente? Ou melhor
ainda, quem é o diferente: ‘eu’ ou o ‘outro’? ” (ANDRÉ, 2012, p. 15). André (2012)
afirma que “diferente” se aplica aos indivíduos que estão fora do padrão normativo,
padrão que costuma ser relacionado ao indivíduo do sexo masculino, de origem
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europeia e classe social elevada. André (2012) comenta ainda que “vale a pena
ressaltar que não há uma hierarquia cultural, no sentido de uma cultura ser melhor
que a outra. Desse modo, podemos pensar que também não deveria existir uma
hierarquia entre as diferenças fazendo um indivíduo superior ao outro” (ANDRÉ, 2012,
p. 16.).
A partir dessas reflexões, baseando-se nas abordagens do multiculturalismo
trabalhados por Candau, Canen e McLaren, tendo em vista ainda a realidade do Brasil,
André (2012) propõe que seja pensado um “multiculturalismo à brasileira”. A autora
comenta que:
Sendo assim, uma boa base para se pensar um “multiculturalismo à
brasileira”, uma política que de fato reconhecesse as diferenças
culturais no ambiente escolar, seria por um lado abraçar o modelo
aberto e interativo de Candau (2009) que visa a educação e a
negociação cultural; adotar como modelo o multiculturalismo
revolucionário de McLaren (1997) que propõem não só o combate às
práticas discriminatórias, mas também, uma reestruturação nas bases
sociais, políticas e culturais; assumindo também o multiculturalismo
crítico e pós-modernizado ou pós-colonial sugerido por Canen (2007)
que, não congela as diferenças e a capacidade de construção das
identidades, mas encara as identidades plurais como base de
constituição das sociedades que estão em constantes mudanças.
(ANDRÉ, 2012, p. 21)

Tendo em vista essa diversidade de abordagens, cabe uma discussão sobre qual
tipo de multiculturalismo podemos trabalhar na escola, uma vez que ela é também um
espaço social, político e pedagógico. Ter conhecimento sobre esses conceitos e o que
eles refletem, pode ser o ponto de partida para pensar em um ensino de Artes Visuais
a partir de uma abordagem multicultural.

2.3. Aspectos e características de uma educação multicultural
Como visto anteriormente, o termo “multiculturalismo” implica em estratégias e
políticas que gestionam as sociedades multiculturais. Porém, deve-se refletir sobre
como ele se aplica no contexto escolar.
Canen (2007) defende que os problemas que se apresentam, principalmente na
área educacional, no mundo complexo contemporâneo, não podem reduzir-se a
olhares que se fecham em fronteiras disciplinares rígidas, mas exigem respostas
complexas, mestiças, híbridas, que atravessam tais fronteiras e constroem redes que
desafiam noções essencialistas de cientificidade. Sínteses criativas a partir de olhares
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plurais só tem a contribuir na construção de alternativas educacionais propiciadoras
da formação de gerações abertas à diversidade cultural.
Para Candau e Leite (2006), educar na perspectiva multicultural implica numa
intenção de promover o diálogo e a troca entre diferentes grupos, cuja identidade
cultural e dos indivíduos que os constituem são abertas e estão em permanente
movimento de construção, decorrente dos intensos processos de hibridização cultural.
Para a autora, esses aspectos não podem ser desconsiderados no ambiente escolar.
Candau e Leite (2006) afirmam que:
O pensamento e a prática pedagógicos não poderiam permanecer
alheios a essa conjuntura. A perspectiva intercultural pretende
colaborar para a necessária renovação dos instrumentos de análise e
transformação dessa prática, construindo possibilidades de reflexão e
intervenção que recusam a visão essencialista da realidade, bem
como as certezas do sujeito consciente e do conhecimento neutro e
objetivo do mundo cartesiano (CANDAU e LEITE, In: CANDAU (org),
2006, p. 130)

Com base nas discussões anteriores, cabe aqui também uma reflexão sobre a
cultura escolar. Forquin (1993) destaca que a cultura escolar se refere aos
conhecimentos intencionalmente trabalhados na escola, de modo especial na sala de
aula, supondo uma seleção entre os materiais disponíveis em um determinado
momento histórico e social. O autor afirma que educar é “colocar alguém em presença
de certos elementos da cultura, a fim de que deles se nutra, que os incorpore à sua
substância” (FORQUIN, 1993, p. 168).
Candau (2000) também fala sobre a cultura escolar ao afirmar que:

Durante muito tempo a cultura escolar se configurou a partir da ênfase
na questão da igualdade, o que significou, na prática, a afirmação da
hegemonia de um determinado modo de concebê-la, considerado
universal. Assim, a pluralidade de vozes, estilos e sujeitos
socioculturais ficou minimizada ou silenciada. No entanto,
principalmente a partir das reivindicações de diferentes movimentos
sociais que defendem o direito à diferença se tem levantado, cada vez
com maior força a exigência de uma cultura educacional mais plural,
que questione estereótipos sociais e promova uma educação
verdadeiramente intercultural, anti-racista e anti-sexista, como
princípio configurador do sistema escolar como um todo e não
somente orientada a determinadas áreas curriculares, situações e
grupos sociais. (CANDAU, 2000, p. 158)
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A partir dessa fala de Candau (2000) fica evidente a necessidade de uma
reforma escolar com base no multiculturalismo, não só em algumas disciplinas, mas
em todo o contexto escolar. A autora pede que a didática escolar seja reinventada,
tendo em vista as condições geradas no mundo contemporâneo. Para Candau (2000),
é preciso superar o modelo de ensino voltado ao “aluno padrão” e repensar a didática
escolar numa perspectiva complexa, multidimensional, diversificada e plural. Dessa
forma, pode-se subverter o caráter monocultural da escola e a padronização típica
presente na organização e na dinâmica pedagógica escolar.
Para André (2012), a escola é um espaço privilegiado de formação e deve
colaborar com atitudes sociopedagógicas que proporcionem uma formação para um
mundo plural, ao mesmo tempo que mais humano. Para a autora, o ambiente escolar
não é “apenas um espaço a mais de formação quantitativa, mas sim, um espaço
significativo de formação integral do indivíduo como sujeito social” (ANDRÉ, 2012, p.
22). A partir desse aspecto, a autora convida a pensar a ressignificação de uma
educação voltada para a diversidade, diferença e um “multiculturalismo à brasileira”,
citado anteriormente, com base nas seguintes necessidades:
• Questionar o caráter monocultural e o etnocentrismo da escola;
• Articular igualdade e diferença;
• Resgatar os processos de construção das nossas identidades
culturais;
• Promover experiências de interação sistemática com os “outros”;
• Reconstruir a dinâmica educacional que está a nosso alcance;
• Favorecer processos de “empoderamento”. (ANDRÉ, 2012, p. 22)

Na visão de Banks (apud Candau, 2002), a educação multicultural é um
movimento reformador destinado a realizar grandes mudanças no sistema
educacional. Concebe como a principal finalidade da educação multicultural favorecer
que todos os estudantes desenvolvam habilidades, atitudes e conhecimentos
necessários para atuar no contexto da sua própria cultura étnica, no da cultura
dominante, assim como para interagir com outras culturas, e situar-se em contextos
diferentes de sua origem (BANKS apud CANDAU, 2002). Banks teve como foco
principal a atenção as camadas mais pobres e alunos de várias etnias, onde se
observou o fracasso escolar. O autor apresenta duas dimensões da educação
multicultural: a integração do conteúdo e o processo de construção do conhecimento.
Sobre a integração do conteúdo, o autor afirma que:
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A integração de conteúdo lida com as formas pelas quais os
professores usam exemplos e conteúdos provenientes de culturas e
grupos variados para ilustrar os conceitos-chave, os princípios, as
generalizações e teorias nas suas disciplinas ou áreas de atuação.
(BANKS apud CANDAU, 2002, p. 90)

Na medida em que, para o autor, o processo de construção do conhecimento:

Visa entender em que medida os professores ajudam os alunos a
entender, investigar e determinar como os pressupostos culturais
implícitos, os quadros de referência, as perspectivas e os vieses
dentro de uma disciplina influenciam as formas pelas quais o
conhecimento é construído. (BANKS apud CANDAU, 2002, p. 90)

A partir desses aspectos, pode-se perceber a dimensão da questão
multicultural dentro do contexto escolar. Porém, assim como foi destacado por Banks,
a atitude do professor é peça fundamental para o desenvolvimento de uma educação
multicultural. Para Moreira (2001), é impossível pensar numa educação multicultural
sem que nos questionemos sobre o professor e sua formação. O autor defende que
a perspectiva de educação multicultural deve estar presente no currículo desenvolvido
nas universidades públicas e faculdades particulares. Ao analisar a importância deste
momento formativo na vida profissional do educador o autor questiona:
Que professores estão sendo formados, por meio dos currículos
atuais, tanto na formação inicial como na formação continuada? Que
professores deveriam ser formados? Professores sintonizados com os
padrões dominantes ou professores abertos tanto à pluralidade
cultural da sociedade mais ampla como à pluralidade de identidades
presente no contexto específico em que se desenvolve a prática
pedagógica? Professores comprometidos com o arranjo social
existente ou professores questionadores e críticos? Professores que
aceitam o neoliberalismo como a única saída ou que se dispõem tanto
a criticá-lo como a oferecer alternativas a ele? Professores capazes
de uma ação pedagógica multiculturalmente orientada? (MOREIRA,
2001, p. 43).

A preocupação do autor é justificada pelo fato de que desenvolver uma
postura multicultural na atual sociedade contemporânea em que vivemos, capitalista
e globalizante, não é uma tarefa nada fácil. Por isso a formação deve ajudar os
professores a desenvolverem uma nova identidade, uma nova postura, assim como
“novos saberes, novos objetivos, novos conteúdos, novas estratégias e novas formas
de avaliação”. (Moreira e Candau, 2003, p, 157).
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Moreira

(2001)

problematiza

os

conhecimentos

perpetuados

pelas

universidades ao longo da formação acadêmica. Para o autor, uma educação
multicultural deve ser o resultado da combinação de três dimensões: de ordem
política, cultural e acadêmica. Moreira (2001) afirma que os atuais currículos dos
cursos de formação centram-se nos conhecimentos técnicos e operacionais, o que
contribui para que os professores sejam meros reprodutores dos mecanismos
conservadores que ainda vigoram no espaço escolar. Essa lacuna na formação dos
professores pode ser superada na visão de Moreira e Silva (2005) por um currículo
concebido como uma forma de política cultural.
Ao refletir sobre o papel do professor numa educação multicultural, Pansini e
Nenevê (2008) lembram que:
(...) uma educação multicultural não se dispõe apenas a escutar a “voz
do outro”, dos grupos marginalizados, mas de ajudá-los a produzirem
novas narrativas. Isso exige que o educador esteja engajado em um
exame sobre as formas devastadoras do capitalismo sobre a cultura
dos grupos subalternos; isso só é possível a partir do desenvolvimento
de uma leitura crítica sobre de que modo as culturas dominante e
dominada agem em constante conflito. (PANSINI e NENEVÊ, 2008,

p. 44)
Ao incluir a Pluralidade Cultural como Tema Transversal os Parâmetros
Curriculares Nacionais - PCN (BRASIL, 1997) avançam um passo importante em prol
de uma proposta educacional e curricular multiculturalista, na medida em que
reconhece o valor da pluralidade e a diversidade cultural, bem como a necessidade
de formar para a cidadania com base no respeito às diferenças.

Sabe-se que as regiões brasileiras têm características culturais
bastante diversas e a convivência entre grupos diferenciados nos
planos social e cultural muitas vezes é marcada pelo preconceito e
pela discriminação. O grande desafio da escola é investir na
superação da discriminação e dar a conhecer a riqueza representada
pela diversidade etnocultural que compõe o patrimônio sociocultural
brasileiro, valorizando a trajetória particular dos grupos que compõem
a sociedade. Nesse sentido, a escola deve ser local de diálogo, de
aprender a conviver, vivenciando a própria cultura e respeitando as
diferentes formas de expressão cultural. (BRASIL, 1997, p. 27)

No Brasil, o ensino da arte tem contemplado pouco as questões relativas à
diversidade étnica e cultural, os diferentes modos de aprendizagem e outras
características dos diversificados grupos culturais que compõem a sociedade e a
cultura brasileira. Uma das primeiras arte-educadoras a mencionar a abordagem
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multicultural para o ensino das artes visuais foi Ana Mae Barbosa. No livro A imagem
no ensino da arte, publicado em 1991, eixo fundamental da Proposta Triangular (ver
capítulo 3), a autora menciona uma visão multicultural para o ensino das artes.
Segundo Barbosa, a educação em arte:
(...) deve exercer o princípio democrático de acesso à informação de
todas as classes sociais, propiciando-se na multiculturalidade
brasileira uma aproximação de códigos culturais dos diferentes
grupos. (...) a ideia de reforçar a herança artística e estética dos alunos
com base em seu meio ambiente, se não for bem concluída, pode criar
guetos culturais e manter os grupos amarrados aos códigos de sua
própria cultura sem possibilitar decodificação de outras culturas.
(BARBOSA, 1994, pag. 33)

A necessidade de se propor um enfoque multicultural na Proposta Triangular,
descrita anteriormente, já havia sido enfatizada por Nascimento (1996). O autor
propôs um diálogo metodológico entre a Proposta Triangular e a multiculturalidade no
ensino da arte, amparado nos posicionamentos defendidos por Bugus Fatuyl, no artigo
– O ensino da arte nos países do terceiro mundo. Para Fatuyl:
A arte tem uma funcionalidade e um propósito. Ela é dialética e
comunicativa (...). A arte tem muitas linguagens. Como existem muitas
culturas, há muitas formas de arte que devem se relacionar
reciprocamente nos programas educativos nos países de terceiro
mundo (...), a arte representa os símbolos de uma cultura, de um povo
ou valores de um grupo e a forma de vida social das comunidades.
(FATUYL, 1990, p. 159)

Ao comentar os estudos de Banks (EUA) e Walkling (ING), Richter (2005)
comenta que, nos referidos estudos, pouca atenção é dada nesses países para a
questão social de classes, considerada por ela como a maior forma de discriminação
e injustiça social no Brasil. Ela destaca ainda que, somente após o fortalecimento do
movimento feminista, alguma atenção foi dada a outros aspectos da multiculturalidade
que vão além da questão racial, como as questões de gênero, preferência sexual,
necessidades especiais, entre outros.
Em sua atuação como diretora do MASC/USP e nas atividades desenvolvidas,
como arte-educadora, Ana Mae Barbosa realizou diversas experiências multiculturais,
destacando-se as realizadas no período entre 1987 e 1993, no MAC/USP,
denominado Estética das Massas. O projeto consistia em trazer para o museu pelo
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menos uma exposição por ano sobre os códigos estéticos das minorias. Segundo Barbosa, o projeto foi realizado “[...] contra o desejo dos historiadores tradicionais de arte
e curadores da Universidade, mas muito bem aceito pelos antropólogos e muitos
críticos de arte” (BARBOSA, 1998, p. 81).
A partir dessas reflexões, pode-se perceber a abrangência do multiculturalismo
aplicado à educação e da sua relevância para o ensino de Arte. Tendo em vista a
diversidade do povo brasileiro e da Arte produzida no país, é inevitável que esse tema
apareça durante as aulas. O que cabe ao professor não é ensinar o multiculturalismo,
mas ensinar de forma multicultural. O multiculturalismo como horizonte de trabalho
docente não é um “adendo” do currículo: deve, ao contrário impregnar estratégias,
conteúdos e práticas normalmente trabalhadas em aula. Nesse sentido reforça-se o
papel do professor como pesquisador constante de sua prática, construindo no seu
cotidiano, perspectivas multiculturais que resultem em recursos alternativos, que
valorizem as identidades e desafiem a construção dos estereótipos.

2.4.

Multiculturalismo e Artes Visuais no Brasil: Artistas e obras relevantes

Os livros didáticos brasileiros, de forma geral, são repletos de imagens de obras
de Arte. As obras e artistas citados neste capítulo foram destacados por estarem
presentes em diversos livros didáticos e trazerem a possibilidade de um recorte da
arte brasileira pelo viés multicultural debatido nesta pesquisa, apesar de, na maioria
das vezes, não serem apresentadas com essa intenção.
O povo brasileiro tem em suas raízes uma formação multicultural. Portugueses,
índios e africanos formam as bases da cultura brasileira, que tem ainda influências
italianas, holandesas, espanholas, árabes, asiáticas, alemães, e muitas outras.
Martins, Picosque e Guerra (2009) afirmam que:
Desde o achamento europeu do Brasil, recebemos influências
de várias culturas, que foram incorporadas, metabolizadas
por nós, configurando a diversidade da cultura brasileira
expressa nas nossas singularidades regionais. O que mais
caracteriza a unidade e a diversidade de um país, se não sua
música, seu teatro, suas formas e cores, sua dança, folclore,
poesia? Nessas manifestações, sempre fruto de um
amálgama cultural, é que estão mais fortemente gravados os
sentimentos e pensamentos de um povo. (MARTINS,
PICOSQUE E GUERRA, 2009, p. 10)
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E essa diversidade não passa despercebida pelos olhos dos artistas. Quando
a Missão Artística Francesa chega ao Brasil em 1816, com o objetivo de retratar o
Brasil e trazer uma cultura “elitizada” a pedido de D. João VI, essa diversidade cultural
foi uma das primeiras coisas que chamou a atenção dos artistas, juntamente com a
diversidade de cores presentes na fauna e flora brasileiras. O artista Jean-Baptiste
Debret (1768-1848) foi um dos que mais retratou a diversidade cultural brasileira,
incluindo desenhos dos povos indígenas, como podemos observar na figura 5, dos
negros e do dia-a-dia da sociedade carioca.

Figura 5 – Jean-Baptiste Debret
Família de um chefe camacã (1820)
Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural

Figura 6 – Jean-Baptiste Debret
Interior de uma casa de ciganos (1822)
Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural

De acordo com Proença (2001) o trabalho mais conhecido de Debret é uma
obra em três volumes denominada “Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil”. O primeiro
volume, de 1834, contém 36 ilustrações sobre os povos indígenas brasileiros. O
segundo, de 1835, contém 48 ilustrações do dia-a-dia da sociedade carioca e o
terceiro volume, de 1839, é composto de 66 ilustrações de assuntos diversos, como
paisagens do Rio de Janeiro, retratos imperiais, plantas e florestas brasileiras.
Debret foi um dos poucos artistas do período que se preocupou em retratar o
negro na sociedade brasileira, fazendo desenhos que retratavam o trabalho escravo
e a violência sofrida (figura 6), mas também representando aspectos da cultura
africana, como as músicas e as danças (figura 7, p.64). Deve-se lembrar, porém, que
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o olhar de Debret se trata do olhar do colonizador, de fora para dentro, e acaba por
ressaltar tudo sobre um aspecto exótico.

Figura 7 – Jean-Baptiste Debret
O velho Orfeu africano Oricongo (1826)
Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural

Figura 8 – Johann-Moritz Rugendas
Jogar Capoeira (1835)
Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural

Proença (2001) afirma que Debret é o artista da Missão artística Francesa, mais
conhecido dos brasileiros, pois seus trabalhos, que documentam a vida no Brasil
durante o século XIX, são muito utilizados em livros escolares. Porém, como pode-se
notar nas figuras 5, 6 e 7, as obras de Debret refletem um olhar estrangeiro sobre a
cultura, e, se analisadas de forma isolada, acabam por apresentar as mesmas sob um
aspecto exótico.
De acordo com Proença (2001), além dos artistas que vieram com a Missão
Artística Francesa, como é o caso de Debret, outros pintores europeus vieram para o
Brasil no século XIX, motivados “pela paisagem luminosa dos trópicos e pela
existência de uma burguesia rica e desejosa de ser retratada” (PROENÇA, 2001, p.
214).Entre esses artistas podemos destacar o trabalho do pintor Johann-Moritz
Rugendas (1802-1862). Assim como Debret, Rugendas também criou um libro com
suas obras, intitulado Viagem Pitoresca através do Brasil, contendo cem desenhos
retratando aspectos da cultura brasileira, como pode ser observado na figura 8.
Além do Brasil, Rugendas visitou também o México, o Chile, a Argentina, a
Bolívia e o Uruguai. Proença (2001) afirma que o trabalho de Rugendas constitui uma
preciosa documentação, não só dos costumes brasileiros, mas também dos povos
latino-americanos com os quais conviveu.

64

A Academia e Escola de Belas Arte, teve seus cursos iniciados em novembro
de 1826 e em suas aulas seguia o estilo Neoclássico, baseado nos moldes e padrões
europeus. As pinturas produzidas por seus alunos eram chamadas de acadêmicas,
por isso, esse estilo artístico no Brasil ficou conhecido como Academicismo. Proença
(2001) afirma que:
Os artistas acadêmicos, influenciados por essa concepção
estética que afirma ser a arte uma imitação dos modelos
clássicos, passaram a seguir rígidos princípios para o
desenho, para o uso das cores e para a escolha dos temas
que, de preferência, deveriam ser os assuntos mitológicos,
religiosos e históricos. (PROENÇA, 2001, p. 218)

Por seguirem essas regras, poucos artistas acadêmicos se dedicaram a retratar
a diversidade cultural brasileira, afinal, o que se buscava era criar uma cultura elitizada
no país e não ressaltar a sua miscigenação. Porém, algumas obras com temática
histórica possuem aspectos interessantes a serem destacados através de uma
abordagem multiculturalista. Uma dessas obras é “Primeira Missa no Brasil”, de Vitor
Meireles (1832-1903), que pode ser observada na figura 9. O contraste das
vestimentas dos europeus, membros do clero e dos indígenas, a imposição dos
costumes de uma cultura sobre a outra, a expressão de espanto no rosto dos
indígenas e até mesmo o ângulo da pintura, que coloca o observador do ponto de
vista dos indígenas, são alguns aspectos que podem gerar ótimas discussões sobre
o multiculturalismo.

Figura 9 – Vitor Meireles
Primeira Missa no Brasil (1860)
Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural
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Outro artista acadêmico que pode ser destacado é José Ferraz Almeida Junior
(1850-1899), que, de acordo com Proença (2001), é considerado o mais brasileiro dos
pintores nacionais do século XIX, por trazer uma temática regionalista, como a
presente na obra “Caipira Picando Fumo” (figura 10). Abordar as características e
diferenças regionais também é um bom ponto de partida para as discussões
multiculturais.

Figura 10 – José Ferraz Almeida Junior
Caipira Picando Fumo (1893)
Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural

O século XX se inicia no Brasil com muitos acontecimentos que vão
transformando a nova fisionomia do país. Proença (2001) destaca os seguintes fatos:

Observa-se um período de progresso técnico, resultante da
criação de novas fábricas surgidas principalmente da
aplicação do dinheiro obtido através do café. Ao lado disso,
outro fato contribuiu para fazer o Brasil crescer e alterar sua
estrutura social: a espantosa massa de imigrantes que em
apenas oito anos chega a quase 1 milhão de novos
habitantes. (PROENÇA, 2001, p. 228)

Essas mudanças começaram a refletir na arte através da crítica literária de
Oswald de Andrade, Menotti del Picchia e Mário de Andrade, que buscavam uma
renovação na arte brasileira, longe dos moldes europeus ensinados na Escola de
Belas Artes.
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A Arte Moderna começa a ser apresentada aos brasileiros, de acordo com
Proença (2001), com as exposições de Lasar Segall, em 1913, e Anita Malfatti, em
1917. A exposição de Anita Malfatti causou muita polêmica, principalmente por causa
do artigo “ Paranoia ou Mistificação? ”, escrita por Monteiro Lobato para o jornal O
Estado de São Paulo, na edição de 20 de dezembro de 19172. No referido artigo, o
famoso escritor utiliza termos como “deformadores” e “furúnculo da cultura” para se
referir aos artistas modernos em geral, representados pelo trabalho de Anita Malfatti.
Mostrando uma visão oposta à de Monteiro Lobato, Mario de Andrade (s/d)
afirma, na forma de poesia:
Belo da arte: arbitrário convencional, transitório - questão de
moda. Belo da natureza: imutável, objetivo, natural - tem a
eternidade que a natureza tiver. Arte não consegue
reproduzir natureza, nem este é seu fim. Todos os grandes
artistas,
ora
conscientes
ora
inconscientes
foram
deformadores da natureza. Donde infiro que o belo artístico
será tanto mais artístico, tanto mais subjetivo quanto mais se
afastar do belo natural. Outros infiram o que quiserem. Pouco
me importa. (ANDRADE, s/d, p. 19)

De acordo com Proença (2001), essa divisão entre os defensores de uma
estética conservadora e os de uma renovadora prevaleceu por muito tempo e teve
seu clímax com a Semana de Arte Moderna, que aconteceu no período de 11 a 18 de
fevereiro de 1922, ano do centenário de proclamação da Independência do Brasil, no
Teatro Municipal de São Paulo. O evento incluía uma exposição de Arte, além de três
noites com concertos, leitura de poemas e debates. Canton (2009) afirma que:
Esses artistas brasileiros que renovaram a linguagem
artística do Brasil, haviam passado uma temporada na
Europa e viram de perto o que acontecia com as novas
experiências artísticas. O que os unia era a vontade de criar
um modo de pintar e esculpir que se liber tasse da maneira
realista e clássica ensinada na Escola de Belas -Artes e
explorasse
ingredientes
brasileiros,
com
cores,
luminosidade, paisagem e personagens do país. Cada um
fazia isso à sua maneira. (CANTON, 2009, p. 32 -33)

2

A crítica completa de Monteiro Lobato à exposição de Anita Malfatti pode ser lida em:
http://www.pitoresco.com/brasil/anita/lobato.htm
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Todas as obras do Modernismo no Brasil, possuem aspectos a serem
abordados nas discussões sobre o multiculturalismo, pois a busca pela valorização da
identidade nacional, miscigenada, era um dos objetivos desses artistas. Di Cavalcanti
(1897- 1976), por exemplo, ficou conhecido por retratar em suas telas a figura da
mulata. Em suas telas, a mulher está sempre no centro, simbolizando a cultura
nacional, como pode ser observado na figura 11.

Figura 11 –Di Cavalcanti
Samba (1925)
Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural

Figura 12 –Lasar Segall
Encontro (1924)
Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural

Outro artista desse período com trabalhos significativos relacionados ao
multiculturalismo é o pintor e escultor Lasar Segall (1891-1957). O artista possui uma
trajetória de vida multicultural: nascido na Lituânia, estudou arte na Alemanha e veio
para o Brasil em 1913. Lasar Segall se apaixona tanto pela diversidade brasileira que
se instala definitivamente no país em 1924. Em suas obras, pode-se notar muitos
aspectos multiculturais, como em “Encontro” (figura 12), onde o artista retrata a si
mesmo com o tom de pele de um mulato.
A partir de sua convivência com a cultura brasileira, suas obras vão ganhando
mais cor e “seus personagens agora são mulatas, prostitutas e marinheiros; sua
paisagem, favelas e bananeiras”, como podemos observar na obra “Morro Vermelho”
(Figura 13, p. 69).
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Outra obra do artista que merece destaque é “Navio de Emigrantes” 3 (figura
14). Na imagem, muitas figuras amontoam-se no espaço confinado de um convés do
navio que se move em direção a um espaço infinito, em busca de um novo horizonte.
Quando Lasar Segall deixou a Europa para morar no Brasil, seguiu a mesma rota de
outros emigrantes europeus, entre eles, judeus como o próprio Segall. Na pintura,
esses viajantes parecem amedrontados e saudosos, mas a imagem leva a reflexão
sobre a história pessoal de cada indivíduo e, é claro, também a história do Brasil, que
imigrantes de todas as nacionalidades ajudaram e continuam ajudando a construir.

Figura 13 – Lasar Segall
Morro Vermelho (1926)
Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural

Figura 14 – Lasar Segall
Navio de Emigrantes (1939)
Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural

Outra questão interessante apontada na obra de Segall são os tons terrosos
utilizados pelo artista para pintar uma cena em auto mar. A relação da terra natal, das
raízes que cada pessoa carrega fica explícita na imagem pintada. Além disso, o
próprio pintor mistura terra à tinta para criar um efeito de textura, remetendo às
próprias raízes do artista. A perspectiva na qual a obra foi pintada também é um fato
importante, pois coloca o leitor da imagem dentro do navio, transformando-o em um
emigrante.
A busca pela valorização da cultura brasileira se intensifica com a chegada de
Tarsila do Amaral (1886-1973) ao Brasil. Tarsila do Amaral se casou com Oswald de
Andrade e em 1924 o casal fez uma viagem pelo Brasil que inspirou Oswald de

3

“Navio de Emigrantes” é uma das obras utilizadas no trabalho de campo desta pesquisa.
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Andrade a escrever o Manifesto Pau-Brasil. Os manifestos foram importantes para
firmar a Arte Moderna no Brasil, pois serviram como veículo de divulgação das novas
ideias expostas na Semana de 1922. Oswald de Andrade (apud CANTON, 2009, p.
35) escreveu no Manifesto Pau-Brasil:

(...) A poesia Pau-Brasil. Ágil e Cândida. Como uma criança.
A língua sem arcaísm o, sem erudição. Natural e neológica. A
contribuição milionária de todos os erros. Como falamos.
Como somos. (...) A poesia Pau-Brasil é uma sala de jantar
domingueira, com passarinhos cantando na mata resumida
das gaiolas, um sujeito magro compondo uma va lsa para
flauta e a Maricota lendo o jornal. No jornal anda todo o
presente. (ANDRADE apud CANTON, 2009, p.35)

Dentro desse contexto, Tarsila do Amaral produziu várias pinturas ressaltando
a cultura brasileira. Além do tema, Tarsila utilizava cores que representam o Brasil,
como o amarelo, o verde e o azul. Na figura 15, a artista faz uma representação de
um ser mitológico próprio da cultura brasileira, além de representar a fauna e flora
característica do país.

Figura 15 – Tarsila do Amaral
A Cuca (1924)
Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural

Figura 16 – Tarsila do Amaral
O Abaporu (1928)
Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural

Tarsila do Amaral é uma das artistas brasileiras mais conhecidas,
principalmente por causa de sua tela “O Abaporu” (figura 16). Canton (2009) afirma
que:
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Oswald e Tarsila realizaram várias pesquisas sobre arte e
literatura e, em janeiro de 1928, ela fez uma pintura diferente
para dar ao marido em seu aniversário: a imagem de uma
mulher nua, de perfil, com a perna e o braço direito enormes,
a cabeça pequena, tendo ao fundo um cacto ao invés de uma
árvore, e um estranho sol que lembrava uma laranja cortada
ao meio. (CANTON, 2009, p. 36)

O nome Abaporu significa em tupi-guarani “homem que come carne humana”
e inspirou Oswald a escrever o Manifesto Antropófago. De acordo com Proença
(2001) esse manifesto propunha que os artistas conhecessem os movimentos
estéticos modernos europeus, mas criassem uma arte com feição brasileira. Essa
proposta defendia que, para ser um artista moderno no Brasil, não bastava seguir as
tendências dos movimentos modernos europeus, era preciso criar algo enraizado na
cultura brasileira. O Manifesto Antropófago se inicia da seguinte forma:
Só a antropofagia nos une. Socialmente. Economicamente.
Filosoficamente. Única lei do mundo. Expressão mascarada
de todos os individualismos, de todos os coletivismos. De
todas as religiões. De todos os tratados de paz. Tupy or not
tupy, that is the question. Contra todas as catequeses. E
contra a mãe dos Gracos. Foi porque nunca tivemos
gramáticas, nem coleções de velhos vegetais. E nunca
soubemos o que era urbano, suburbano, fronteiriço e
continental. Preguiçosos no mapa-múndi do Brasil. Uma
consciência participante, uma rítmica religiosa. Contra todos
os importadores de consciência enlatada. A existência
palpável da vida. (ANDRADE apud CANTON, 2009, p. 36-37)

Os textos dos manifestos assim como as obras produzidas nesse período
constituem excelentes bases para discutir sobre o multiculturalismo. Após essa época
e toda a agitação que ela causou nos meios artísticos, um novo grupo de artistas
plásticos desenvolveram seus trabalhos com o objetivo de valorizar a cultura
brasileira, dando continuidade à Arte Moderna Brasileira. Um desses artistas que
merece destaque é o pintor Cândido Portinari (1903-1962).
Conhecido internacionalmente pelas características marcantes do seu trabalho,
como os corpos humanos sugerindo volume e pés enormes que fazem com que as
figuras pareçam relacionar-se com a terra, e os tons muito vermelhos, que podem ser
observados na figura 17 (p. 72), Portinari fez vários murais e painéis como “Guerra e
Paz”, pintado em 1957 para a sede da ONU.
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Figura 17 – Cândido Portinari
Café (1935)
Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural

Figura 18 – Cândido Portinari
Retirantes (1944)
Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural

Outra importante obra do artista é a tela “Retirantes” (figura 18), que retrata os
retirantes nordestinos e levanta o debate sobre essa situação, tão comum no Brasil.
A arte popular brasileira também é um território fértil e amplo para as
discussões culturais. No Brasil, encontram-se os mais diversos tipos de
manifestações: da música e do cancioneiro aos shows de habilidade; da literatura de
cordel às invenções e bricolages4; das festas comunitárias ao folclore; do teatro às
brincadeiras de rua; das artes plásticas ao artesanato. Sobre os produtores dessa
arte, também chamados de artistas populares, Mascelani (2006) comenta que:
Seus autores são gente do povo – qualificativo que, em geral,
indica mais do que a origem sócioeconômica de um grupo –,
remetendo a um conjunto de valores que identifica um modo
de ser nativo, de criar e transformar a partir do que se tem
em torno, de iluminar os valores da nacionalidade, de
sintetizar aspectos do pensamento coletivo. (MASCELANI,
2006, p. 21)

Essas pessoas, sem jamais terem frequentado escolas de arte, criam obras
repletas de valor estético e artístico. Obras que encontram sentido e revelam
importantes aspectos da cultura na qual se inserem.
Ainda de acordo com Mascelani (2006), a arte popular guarda uma dupla
referência - o individual e o coletivo -, pois mesmo que sejam determinantes os

Palavra de origem francesa que significa fazer “pequenos trabalhos” por um amador com pouco
conhecimento e sem ferramentas profissionais.
4
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vínculos que a arte possui com a cultura onde tem origem, é por meio da valorização
da individualidade, das características particulares de cada artista, que a produção
popular ganha destaque contemporaneamente.
É importante também destacar a diversidade da arte popular brasileira, visto
que ela se desenvolve altamente relacionada com a cultura local. Desse modo,
podemos encontrar manifestações diferenciadas de acordo com a região. Em Minas
Gerais, por exemplo, visto a grande influência da Igreja Católica e da tradição do
entalhe em madeira, muitos artesãos criaram suas obras dentro do tema religioso.
Assim como na Bahia e em outros estados do nordeste brasileiro, a temática religiosa
também se apresenta através da cerâmica. Alguns deles utilizam ainda a areia da
praia em suas criações.
Além do tema religioso, temos uma valorização do imaginário popular e do
cotidiano presentes nas obras. A riqueza e a diversidade de técnicas deixam claro
que, mesmo que haja um estilo próprio em cada região, isso não significa que haja
homogeneidade entre os artistas. Há vários exemplos de artistas que vivem em uma
mesma região e apresentam estilos totalmente diferentes, como pode ser observado
nas figuras 19 e 20, ambas do estado de Pernambuco. Primeiramente pode-se notar
a diferença entre o material e, consequentemente, a técnica utilizada. A obra Enterro
na rede trata-se de escultura entalhada na madeira e a obra Aula, uma escultura de
argila feita através de modelagem.

Figura 19 - Benedito José dos Santos
Enterro na rede (s/d)
Fonte: Museu Casa do Pontal

Figura 20 – Maria Amélia
Aula (s/d)
Fonte: Museu Casa do Pontal
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O primeiro artista prefere colorir o trabalho, enquanto a segunda artista trabalha
com a cor natural do material utilizado. Essas diferenças no fazer artístico constituem
a poética de cada um e demonstram a diversidade dentro da unidade. Ambos
representam cenas do cotidiano pernambucano, mas cada qual à sua maneira.
Pode-se ainda refletir sobre muitas questões relacionadas aos trabalhos
citados. A obra Enterro na rede nos remete aos ritos funerários presentes em cada
cultura. Apesar de diferentes, todas as culturas apresentam uma espécie de culto aos
mortos, representada pelos ritos funerários. A escultura apresenta um colorido
lúgubre, com tons terrosos que também remetem às questões de vida de morte. Na
obra Aula, vemos uma simples representação da escola, de uma forma até
matemática e harmoniosa na organização dos alunos, que formam um quadrado; além
da divisão exata em dois meninos e duas meninas, identificados pelo tipo do cabelo.
A artista preferiu trabalhar com a argila em sua cor natural, utilizando pigmentos pretos
apenas para fazer os detalhes. Em ambos os trabalhos se nota a aproximação com a
vida cotidiana e a simplicidade do povo na qual está inserida.
Entre os artistas populares brasileiros, destaca-se o trabalho de Vitalino Pereira
dos Santos, conhecido como Mestre Vitalino. Em 1947, Augusto Rodrigues, criador
da Escolinha de Arte do Brasil, apresentou os trabalhos de Mestre Vitalino em uma
exposição coletiva juntamente com os trabalhos dos também pernambucanos Zé
Caboclo e Manuel Eudócio.
Através das obras de Mestre Vitalino, a dura realidade do sertanejo nordestino
da década de 1940 passou a ser conhecida e abordada pela via das artes através dos
seus atores, ou seja, um olhar de dentro da própria comunidade como pode ser visto
na figura 21.

Figura 21 - Mestre Vitalino
Lavoura (s/d)
Fonte: Museu Casa do Pontal
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Mestre Vitalino tornou-se uma importante figura dentro do universo da arte
popular, até então pouco divulgado, talvez inclusive pelo pouco reconhecimento
artístico do olhar da realidade nordestina. Por outro lado, Mascelani (2006) afirma que

De certa forma, o impacto dessas imagens vem justamente
de sua banalidade. Eram um verdadeiro “achado” – fatos e
coisas que estiveram sempre ali, às vistas de qualquer um,
extraindo da simplicidade sua beleza. Sob esse prisma, a
consagração de Mestre Vitalino é, sobretudo, a consagr ação
de um gosto e de um tipo de olhar sobre a realidade. Daí ter
sido a sua criação legitimada quase que instantaneamente
como “arte”: por sua fulgurante capacidade de ultrapassar as
fronteiras do óbvio, indicando a poesia que está presente na
aparente monotonia da vida comum. (MASCELANI, 2006, p.
24.)

A importância de Mestre Vitalino se dá no fato de sua produção e ele próprio
terem atuado como mediadores entre os mundos cultos e populares. Seu
reconhecimento como artista possibilitou que amplos setores sociais qualificassem
positivamente, pela via das artes plásticas, um amplo território popular até então
ignorado.
A arte contemporânea brasileira começa a se desenvolver a partir da década
de 1950, se voltando mais para as discussões acerca da própria arte, refletidas nos
movimentos abstracionistas e no concretismo, que buscavam renovações nas
técnicas de pintura e escultura, por isso não são produzidas muitas obras com
temática multiculturalista.

Figura 22 – Cildo Meirelles
Projeto Cédula (1970)
Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural
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Nesse contexto o artista multimídia Cildo Meireles (1948) se destaca por
apresentar a Arte Conceitual, onde a ideia se torna a matéria-prima da arte, e trabalhar
numa perspectiva que se relaciona ao multiculturalismo revolucionário proposto por
McLaren (2000), pois ele utiliza a arte para modificar a estrutura da sociedade. Na
série Circuitos Ideológicos (figura 22), por exemplo, o artista utiliza as cédulas de
dinheiro para veicular mensagens contra a ditadura.

Figura 23 – Cildo Meirelles
Zero Cruzeiro (1974)
Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural

Na obra “Zero Cruzeiro”5 (figura 23), Cildo Meireles cria uma nota de cruzeiro
cujas efígies são a imagem de um índio e de um paciente de uma clínica psiquiátrica.
Nesse trabalho podemos refletir sobre a importância dessas pessoas para a
sociedade, ou mesmo sobre valor do dinheiro para eles, ou ainda sobre a arte
produzidas por essas pessoas e o “valor” que elas possuem.
Enfim, através desse levantamento pode se perceber a quantidade de trabalhos
artísticos brasileiros que podem ser utilizados para trabalhar o ensino de Artes Visuais
sob uma perspectiva multicultural. Deve ser lembrando ainda o trabalho artístico dos
povos indígenas, que é extremamente rico e diverso nesse sentido e pode ser também
ser utilizado nessa perspectiva. O povo brasileiro é tão diverso quanto a arte produzida
por ele e esse aspecto não deve ser ignorado nas aulas de Artes.

5

“Zero Cruzeiro” é uma das obras utilizadas no trabalho de campo desta pesquisa
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3.

PERCURSOS DA PESQUISA
A partir de todo o referencial teórico estudado e buscando compreender a visão

do professor a respeito do assunto, visto que ele é peça fundamental na mudança de
paradigma da escola, realizou-se a pesquisa com um grupo de professores que
participam das ações de formação continuada realizadas pelo Polo Regional Arte na
Escola – UENF, localizado na Casa de Cultura Villa Maria, em Campos dos
Goytacazes, RJ, em especial com o Grupo de Estudos em Arte na Educação.

3.1.

Os Grupos focais como instrumento de coleta de dados
O caráter exploratório desta pesquisa revelou-se pelo desejo de familiarizar-se

com a questão, na tentativa de explicitar o problema investigado ao mesmo tempo que
se determina os instrumentos a serem utilizados. Cabe ressaltar que, para alcançar
os objetivos desta pesquisa, definiu-se como instrumento a realização de grupo focal.
A metodologia de grupo focal é definida por Morgan (apud Gondin, 2003) como
uma técnica de pesquisa que coleta dados por meio das interações grupais ao se
discutir um tópico especial sugerido pelo pesquisador. Como técnica, ocupa uma
posição intermediária entre a observação participante e as entrevistas em
profundidade. Pode ser caracterizada também como um recurso para compreender o
processo de construção das percepções, atitudes e representações sociais de grupos
humanos (Veiga & Gondim, 2001).
Para Kitzinger (2000), o grupo focal é uma forma de entrevistas com grupos,
baseada na comunicação e na interação. Seu principal objetivo é reunir informações
detalhadas sobre um tópico específico (sugerido por um pesquisador, coordenador ou
moderador do grupo) a partir de um grupo de participantes selecionados. Ele busca
colher informações que possam proporcionar a compreensão de percepções, crenças,
atitudes sobre um tema, produto ou serviços e difere da entrevista individual por
basear-se na interação entre as pessoas para obter os dados necessários à pesquisa.
De acordo com Gondim (2003), a noção de grupos focais está apoiada no
desenvolvimento das entrevistas grupais. A diferença recai no papel do entrevistador
e no tipo de abordagem. O entrevistador grupal exerce um papel mais diretivo no
grupo, pois sua relação é com cada membro. Ao contrário, o moderador de um grupo
focal assume uma posição de facilitador do processo de discussão, e sua ênfase está
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nos processos psicossociais que emergem, ou seja, no jogo de interinfluências da
formação de opiniões sobre um determinado tema. Os entrevistadores de grupo
pretendem ouvir a opinião de cada um e comparar suas respostas; sendo assim, o
seu nível de análise é o indivíduo no grupo.
Gaskell (2002) avalia que, para o mesmo número de entrevistados, o grupo
focal é mais eficaz, e enumera as seguintes vantagens associadas com o emprego da
técnica: a) fornece critérios sobre o consenso emergente e a maneira como as
pessoas

lidam

com

as

divergências;

b)

em

uma

sessão

grupal,

o

pesquisador/moderador pode explorar metáforas e imagens e empregar estímulos de
tipo projetivo; c) a partilha e o contraste de experiências constroem um quadro de
interesses e preocupações comuns, em certos casos vivenciados por todos, que são
raramente articulados por um único indivíduo.
Morgan (apud Gondim, 2003) apresenta três modalidades de realização do
Grupo Focal, definidas em: a) grupos autorreferentes, usados como principal fonte de
dados; b) grupos focais como técnica complementar, em que o grupo serve de estudo
preliminar na avaliação de programas de intervenção e construção de questionários e
escalas; c) grupos focais como uma proposta multi-métodos qualitativos, que integra
seus resultados com os da observação participante e da entrevista em profundidade.
A partir do levantamento bibliográfico e documental, além da experiência com
o grupo anterior, produziu-se por meio de questões semiestruturadas, o roteiro para a
realização dos grupos focais, possibilitando ao informante discorrer sobre o tema, sem
que este se limitasse às questões formuladas.
Vale destacar que, antes de ser utilizado para realização do grupo focal, o
roteiro de perguntas foi validado em um grupo de professores com características
semelhantes às dos sujeitos desse estudo para se verificar algum tipo de
incompreensão ou a necessidade de alterações, além de ajudar na organização das
perguntas para melhor aproveitamento do tempo de realização do grupo focal.
A escolha dos participantes do Grupo Focal é extremamente importante. Para
facilitar a interação foi escolhido trabalhar com professores que participam de ações
de formação continuada por três motivos: a) pela facilidade de interação entre eles,
visto que o grupo já se conhece; b) pelo fato do grupo de estudo em questão também
trabalhar de uma forma interativa; e c) como participantes de formação continuada,
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esses professores se mostram mais críticos em relação às suas práticas de ensino, e
consequentemente, mais honestos em suas falas.
A pesquisa procurou identificar a forma como o multiculturalismo é visto pelo
professor de Arte e se ele trabalha através dessa perspectiva em suas aulas.
Conforme

descrito no

capítulo II,

existem muitas visões a

respeito do

multiculturalismo, portanto procurou-se também identificar qual visão é mais abordada
pelos professores. Para tanto, foi decidido omitir o termo “multiculturalismo” durante a
realização do Grupo Focal, utilizando apenas o termo “diversidade cultural”.
Dentre as abordagens do multiculturalismo, buscou-se identificar as
perspectivas que, consciente ou inconscientemente são assumidas pelos professores.
Deve-se destacar que o objetivo dessa pesquisa não é rotular o professor,
enquadrando-o em uma dessas perspectivas, mas buscar compreender sua postura
não só na preparação das aulas e do conteúdo a ser estudado, mas sua atuação como
um ser político dentro da escola.
Após obter a permissão da coordenação do Polo Regional Arte na Escola
UENF para aplicação da pesquisa junto ao grupo de estudos (Anexo A), foi explicado
brevemente aos participantes o objetivo da pesquisa, no intuito de motivá-los a
participar, porém sem influenciar suas possíveis respostas.
Realizaram-se grupos focais nos dias 22 e 27 de outubro de 2015, com duração
de aproximadamente quarenta minutos, sendo guiados pelo roteiro de perguntas
elaborado previamente (Anexo B). Participaram desse estudo quatro professores de
Artes Visuais, cujas características serão destacadas a seguir.
Além do roteiro de perguntas pré-estabelecidas foi também apresentado aos
professores as obras “Navio de Emigrantes” e “Zero Cruzeiro”, dos artistas Lasar
Segall e Cildo Meirelles, apresentadas no capítulo III desta pesquisa. A partir dessas
obras, os professores apontaram conteúdos e abordagens que eles utilizariam ao
trabalhar essas obras em sala de aula.
Ressalta-se que os grupos focais foram gravados em áudio, com a devida
autorização dos participantes, que na mesma ocasião autorizaram a utilização e a
divulgação das informações para fins científicos. Os áudios foram transcritos
integralmente, sendo atribuídos nomes fictícios para os participantes, a fim de
preservar suas identidades.
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Concluídos os trabalhos de campo, foram analisados os relatos e falas dos
sujeitos de acordo com os objetivos deste estudo, relacionando-os às questões
constituídas ao longo da pesquisa, a partir do referencial teórico adotado.

3.2 . O Polo Arte na Escola - UENF
A Rede Arte na Escola, criada desde 1989 pelo Instituto Arte na Escola SP, é
uma iniciativa sem fins lucrativos que tem como missão incentivar e qualificar o Ensino
da Arte em todo país. Hoje já são 55 polos distribuídos em 24 estados brasileiros.
Esta Rede reúne universidades, instituições culturais e educacionais, que por
meio de diversas ações e inúmeros recursos, oferece subsídios didáticos e formação
continuada qualificada a professores que trabalham com Arte nos níveis infantil,
fundamental e médio, estimulando-os a formar crianças e jovens cada vez mais
perceptivos, criativos e críticos; sensíveis protagonistas em suas realidades.
Em convênio com o Instituto Arte na Escola, da Fundação Iochpe, a UENF –
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - inaugurou o 1º Polo Arte
na Escola da região Norte/Noroeste Fluminense e região das Baixadas Litorâneas no
ano de 2005, com sede na Casa de Cultura Villa Maria. E, desde então, mais este
Polo da Rede Arte na Escola vem trabalhando de forma articulada e consistente, tendo
sempre em vista a qualificação das práticas pedagógicas e a formação continuada
dos professores de Arte de todas as escolas da região.
A melhoria da qualidade de ensino de Arte exige adaptações em diversas
instâncias do sistema escolar e, mais do que nunca, no papel do professor de Arte
que, como protagonista das ações, garantirá a efetividade das mudanças
primordialmente através de sua atualização e da consequente inovação de suas
práticas. É para tanto que o Polo trabalha incansavelmente na implementação de
ações em diversas frentes, visando oportunizar a estes profissionais o contato com
novos recursos, novos conceitos e as mais variadas experiências que contribuirão
para o desenvolvimento de projetos pedagógicos adequadamente elaborados no que
tange a escolha de materiais e métodos. É importante ressaltar ainda que os
participantes dos GE têm acesso à fundamentação teórica que envolve as práticas
contemporâneas do Ensino de Arte.
Em toda a região abrangida pelo Polo existe apenas um curso de Licenciatura
em Artes Visuais, que é oferecido na UNIFLU-FAFIC desde o ano de 2006 em
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Campos dos Goytacazes, uma Instituição de Ensino Superior particular. Além desta,
há ainda os cursos de Licenciatura em Música e de Licenciatura em Teatro, ambos
oferecidos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense,
cujas turmas se iniciaram em 2014 e 2015, respectivamente, sendo o curso de Música
oferecido no Campus Guarus e o de Teatro no Campus Campos Centro.
Consequentemente, há ainda muitos professores que lecionam Arte nessa região que
não possuem formação na área, assim como muitos professores que atuam no ensino
infantil, no ensino fundamental I, e também Pedagogos, não tiveram a disciplina Arte
na matriz curricular, ou esta foi ministrada por profissionais com outra formação.
A região também não possui muitas instituições culturais nem museus de Arte.
As bibliotecas não têm um acervo significativo na área, sendo o acervo do Polo o mais
rico. Uma das propostas utilizadas pelo Polo Arte na Escola UENF para qualificação
dos professores é a formação e manutenção de Grupos de Estudos, nos quais
professores e estudantes de Arte se reúnem semanalmente para discutir assuntos
pertinentes à Arte e seu ensino.
É nos Grupos de Estudos que estudantes e professores encontram um espaço
no qual podem estudar a Arte e o seu ensino, tendo a oportunidade de conversar e
trocar ideias com outros profissionais da área, enriquecendo ainda mais seu repertório
de experiências. Uma característica fundamental dos GE é a formação contínua. Os
membros permanentes se reúnem semanalmente durante 3 horas, dando
continuidade aos estudos ao longo do ano, tornando-se assim um compromisso do
professor participante. A importância dos GE para o participante se dá na interação,
na aprendizagem significativa e no permanente diálogo entre a teoria e a prática
profissional.
Porque acredito que a formação acontece quando um professor se
decifra através de um diálogo entre o eu que age e o eu que se
interroga, quando o professor participa de um efetivo projeto, identifica
as suas fragilidades e compreende que é obra imperfeita de
imperfeitos professores. (PACHECO, s/d, p. 5)

Cada um dos Grupos de Estudos do Polo Regional Arte na Escola UENF
trabalha com temas específicos, mas que se relacionam e contribuem uns com os
outros, criando assim uma rede de estudos sobre arte, cultura e educação.
Relacionados aos conteúdos específicos de cada grupo, os participantes podem
sugerir assuntos e textos a serem estudados, o que o torna co-autor de seu próprio
conhecimento. Como diz Penteado (2005):
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É o preço da aprendizagem significativa. Do deleite curioso de se
apropriar de algum saber porque esse se faz imediatamente
necessário. O preço de participar com suas próprias necessidades e
prioridades de seu desenvolvimento. O preço de ser dono de si.
(PENTEADO, 2005, p.7)

Portanto, além dos conteúdos que são estudados, o professor tem a
oportunidade de vivenciar uma forma de aprendizagem que é prazerosa e
significativa. Dessa forma, o professor dispõe de teoria e prática para transformar o
Ensino de Arte na sua escola, tornando-o mais efetivo e contribuindo para a melhoria
do ensino em toda a região, que é o objetivo do Polo Arte na Escola UENF.
Tendo em vista o aprofundamento dos estudos sobre as diversas propostas
políticas e pedagógicas que envolvem o ensino da Arte, o Polo mantém atualmente
dois grupos de estudos: o Grupo de Estudos em Artes Visuais (GEAVI), Grupo de
Estudos em Arte na Educação (GEANE). As reuniões acontecem no período de março
a dezembro. Os participantes dos GE são professores de Arte que trabalham tanto
em escolas públicas como particulares e em instituições culturais.
Durante os meses de setembro e outubro de 2015 o Polo Regional Arte na
Escola – UENF desenvolveu uma programação de oficinas e cursos durante todo o
mês, em comemoração aos dez anos de existência do projeto.
A importância das ações do Polo Arte na Escola UENF foi essencial na escolha
deste como o local de estudo da pesquisa. A forma como os grupos de estudos se
desenvolvem (muito parecido com a dinâmica do grupo focal) facilitou a interação e
permitiu uma coleta muito rica de dados.

3.3 . Os Sujeitos da Pesquisa
A pesquisa foi realizada com os professores participantes do Grupo de Estudos
em Arte na Educação (GEANE). Criado em 2005, hoje composto por dez membros
permanentes, estuda os aspectos metodológicos do Ensino de Arte a fim de assegurar
a atualização das informações e a produção de conhecimentos novos, mantendo
contato direto com o debate científico contemporâneo em torno do assunto. As
reuniões do GEANE acontecem toda terça-feira na sede do Polo. Os estudos são
feitos através da leitura de textos e diálogos com vídeos e DVDs da midiateca.
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Aceitaram participar da pesquisa quatro professores, todos licenciados em Arte
Visuais. Todos os professores participantes, apesar de recém-formados (conclusão
do curso entre 2009 e 2012) possuem pós-graduação. Vale destacar que esses
professores participam das ações de formação continuada no Polo Arte na Escola
UENF desde antes da conclusão da graduação. Esses quatro professores trabalham,
ao todo, em nove escolas, sendo quatro delas da Rede Estadual, quatro da Rede
Municipal e uma da Rede Privada, conforme organizado no gráfico a seguir:
Porém, os dados coletados permitiram ter uma visão muito além dessas nove
escolas, visto que, todos os professores participantes já atuaram também em outras
escolas do município e, apesar de focarem suas respostas nas escolas atuais,
relataram ainda fatos ocorrido em outras instituições.
Apesar de recém-formados, dois desses professores possuem mais de 10 anos
de experiência no magistério, um deles em outra área de conhecimento e o outro na
área de Arte, mesmo sem formação.
Após a realização dos grupos focais nos dias 22 e 27 de outubro de 2015, o
áudio foi transcrito integralmente e as opiniões nele expressas foram analisadas e as
reflexões a partir delas serão descritas no capítulo a seguir.
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4. MULTICULTURALISMO NO ENSINO DAS ARTES VISUAIS: A PERSPECTIVA
DO PROFESSOR

Os dados coletados a partir dos grupos focais demonstraram vários aspectos do
multiculturalismo na escola, bem como as dificuldades encontradas pelos professores
e os relatos de experiências exitosas no que tange ao ensino de arte através de uma
perspectiva multicultural.
Para melhor abordar as questões discutidas, as opiniões expressas pelos
professores foram organizadas em três eixos. O primeiro eixo denominado “o
professor e a escola”, procurou-se explicitar a perspectiva dos professores quanto às
práticas realizadas na escola como um todo, identificando também, nas falas de cada
professor quais abordagens do multiculturalismo estão presentes nos seus discursos.
O segundo eixo, “Desafios Metodológicos” apresenta as dificuldades relatadas pelos
professores ao lidar com a diversidade cultural. E o terceiro eixo, “Possibilidades em
Sala de Aula”, traz o relato de práticas em que o professor abordou aspectos do
multiculturalismo.

4.1. O Professor e a Escola

O primeiro fato a se destacar neste eixo é a opinião dos professores de que o
Ensino de Arte, assim como todas as questões culturais, são pouco valorizadas no
ambiente escolar. Todos eles relataram que, o professor de arte só é procurado para
fazer um painel no sentido de “enfeitar” a escola. Podemos identificar esse aspecto
nas seguintes falas dos participantes:

As escolas onde eu trabalho costumam ter sempre feira de ciências e
café literário. Em relação às festas, temos Festa Junina, Festa da
Primavera e Festa de Halloween. (Cláudia, Professora de Escola
Estadual)
Sempre tem feira ciências e café literário nas escolas em que eu
trabalho. Mas quando tentei uma vez organizar uma Feira de Artes,
não encontrei muito apoio da direção. (Patrícia, Professora de Escola
Municipal e Estadual)
Não vejo interesse da escola em organizar ações ou eventos que
envolvam a cultura. Às vezes eu faço aquele “papel do mural”, (...) mas
não vejo nenhuma iniciativa de escola em relação a isso. Eu sinto até
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um certo preconceito porque eles não fazem nada, não falam nada.
(Professor 1)

É claro na fala desses professores que a área de Arte é desvalorizada nas
escolas em que trabalham. Assim como discutido nesta pesquisa, nota-se o
prevalecimento das disciplinas já consagradas no ambiente escolar, através da Feira
de Ciências e Café Literário, como citado pelos participantes.
Outra questão muito interessante abordada por um dos participantes é que os
conhecimentos de cunho mais técnico se destacam na segunda fase do Ensino
Fundamental, ao contrário do que acontece na primeira fase.

Eu vejo muito essa questão cultural no Fundamental I. Tem mais
exposições de trabalhos de alunos, apresentações de dança, teatro. A
gente tá sempre ouvindo que o aluno tem que se expressar, mas no
Fundamental II isso fica meio de lado. É como se eles agora não
precisassem mais disso. Como se fosse “coisa de criança”. (Professor
4)

Essa característica expõe um dado relevante não só sobre o ensino de arte,
mas sobre a educação de forma geral: em muitas escolas o único conhecimento
valorizado é o que envolve raciocínio lógico-matemático, e a medida em que os alunos
vão crescendo, esse tipo de conhecimento ganha cada vez mais espaço. Podemos
notar isso também quando um professor comenta que:
A gente vê que o ensino de Arte é pouco importante quando ele tem
apenas em um dos três anos do Ensino Médio. É muito pouco tempo.
E na fase do Ensino Médio, na idade em que eles estão, isso devia ser
considerado de suma importância. (Professor 1)

Dentro desse contexto, como a cultura é tratada nas escolas? Principalmente
em uma realidade em que a diversidade cultural dentro das escolas torna-se cada vez
maior, conforme destaca um dos professores:
Inclusive em uma das escolas que eu trabalhei tinham muita
diversidade entre os alunos, alunos que vinham de outros estados, por
exemplo. Estou trabalhando Histórias em Quadrinhos e estou usando
essa diversidade local como tema. (Patrícia, Professora de Escola
Municipal e Estadual)
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Observa-se, portanto, que o multiculturalismo como estratégia de ensino não é
trabalhado na escola como um todo, mas fica a cargo de cada professor. Os
participantes relataram nunca ter participado de uma reunião de professores na escola
com o objetivo de discutir questões relativas ao ensino e pensar estratégias para lidar
com a diversidade cultural presente nas escolas.
Ao serem perguntados sobre a forma com que eles lidavam com a diversidade
cultural dentro da sala de aula, os professores demonstraram, assim como na fala
destacada anteriormente, uma preocupação com a diversidade cultural dos alunos.
Essa característica pode ser associada à abordagem do multiculturalismo crítico,
proposto por Canen (2007), onde o foco é na diversidade cultural e identitária.
Porém, em nenhum momento os professores mencionaram uma preocupação
com a diversidade cultural da própria Arte, e dos conceitos de Arte dentro de cada
cultura. Ao discutirem sobre o currículo da escola, os participantes afirmaram que:

Tem aspectos de outras culturas no currículo, mas muitas vezes passa
despercebido. (...) na nossa área o que mais se destaca é a Arte
Europeia mesmo, com raras exceções para a arte brasileira moderna.
E as culturas afro-brasileiras e indígenas que estão na lei. (Sandra,
Professora da Rede Estadual)
A cultura afro-brasileira aparece como “Africanidade” no currículo. Ela
é mais mencionada, muito mais que a cultura indígena, por exemplo.
(Monique, Professora da Rede Municipal e Privada)
É verdade. A cultura indígena é praticamente ignorada. (Patrícia,
Professora de Escola Municipal e Estadual)

Contudo, ser mencionada no currículo e ser devidamente abordada são coisas
muito diferentes. O que todos os professores relataram é que, normalmente, essas
culturas são trabalhadas em épocas específicas, apenas para constar o cumprimento
da lei.
Eu percebo muito essa característica na escola. Eles acham que a
diversidade cultural só deve ser falada em uma certa época do ano e
sempre do mesmo jeito. Só se fala (quando fala, né?) da cultura
indígena no 1º. Bimestre e da cultura afro-brasileira no 3º. (Sandra,
Professora da Rede Estadual)
É tudo “pra inglês ver” em algumas escolas. Chega alguém e fala: essa
semana tem que trabalhar a cultura indígena! Mas ninguém leva
nenhum material, ninguém discute o que deve ser feito, então acaba
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caindo no senso comum. (Monique, Professora da Rede Municipal e
Privada)
Na minha escola, como eu falei, é tudo uma questão de época. Esse
bimestre você trabalha a cultura indígena, no outro a afro-brasileira.
Tudo isolado do restante do conteúdo. É como se fosse um tema à
parte, desconectado do que os alunos estão estudando. Eu tento fazer
da melhora forma possível, mas às vezes ficamos presos à essas
exigências. Esse bimestre tem que trabalhar cultura afro-brasileira. Às
vezes esse conteúdo tem tudo a ver com o do próximo bimestre por
exemplo. Mas a escola tem que mandar um relatório e quer fotos da
gente trabalhando esse tema esse mês. (Cláudia, Professora da Rede
Estadual)
O que eu acho engraçado é isso. Eles chegam essa semana e falam:
“Esse bimestre tem que trabalhar africanidade”. E eu digo: “Eu já
trabalhei com essa temática”. Sabe o que eu ouvi? “Ué, mas trabalhou
fora da época? ” E eu respondi: E tem época pra trabalhar esse tema?
(Patrícia, Professora da Rede Municipal e Estadual)

Essa perspectiva vai de encontro à própria questão proposta na lei no.
11.645/08, onde pode-se ler no segundo parágrafo:

§ 2o Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos
povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o
currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de
literatura e história brasileiras. (BRASIL, 2008)

Esse relato apresentado pelos professores confirma a hipótese de que, de forma
geral, as escolas apresentam uma abordagem folclórica do multiculturalismo, onde a
pluralidade cultural é pouco valorizada, porém as estratégias de trabalho com a
mesma são reduzidas a aspectos exóticos, folclóricos e pontuais. (Canen, 2007).
Pode-se identificar também na fala dos professores a abordagem diferencialista citada
por Candau (2009), onde “os chamados conhecimentos de caráter universal são vistos
como imposição, expressão da cultura dominante, ocidental e eurocêntrica, que não
reconhece os conhecimentos produzidos a partir de outras lógicas culturais” (Candau,
2009, p. 57), visto que os professores utilizam termos generalistas e continuam a
analisar a arte de outras culturas a partir da visão das culturas dominantes.
Os professores foram ainda questionados quanto à sua formação acadêmica e
a abordagem da diversidade cultural e formas de se trabalhar nessa perspectiva.
Lembrando que, foi evitado a utilização do termo “multiculturalismo” durante a
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mediação do grupo focal, no intuito de perceber se os professores se familiarizavam
com tema. Sobre a sua formação, os professores afirmaram que:

Olha, a formação inicial contribuiu muito pouco. Três anos é pouco
tempo para tantas questões. Foi um pontapé inicial eu diria. (Sandra,
Professora da Rede Estadual)
A formação inicial permitiu abrir a minha mente para as diversas
possibilidades. Mas eu que tive que correr atrás depois para entender
melhor as culturas com as quais eu ia trabalhar. (Monique, Professora
da Rede Municipal e Privada)
A graduação abriu as portas, mas a gente que teve que seguir sozinho.
Daí a importância desse grupo de estudos e da formação continuada
de forma geral. Por que mesmo que fossem 10 anos de graduação
não ia dar pra ver tudo. Sem falar que tudo está em constante
mudança, principalmente quando você fala de arte. (Patrícia,
Professora da Rede Municipal e Estadual)
Me vejo na figura de uma marionete, que conforme vai estudando vai
se soltando das amarras, dos pré-conceitos.... Vai se tornando mais
independente. (Monique, Professora da Rede Municipal e Privada)

Em nenhum momento os professores se referiram ao termo “multiculturalismo”,
o que leva a crer que, considerando que os sujeitos da pesquisa se mostram
estudiosos, o conceito não foi trabalhado durante a sua formação. Além disso, é
possível perceber que a maior parte do conhecimento nessa área foi fruto mais da
formação continuada do que da inicial, o que mostra o comprometimento desses
professores com sua profissão e ressalta a importância da formação continuada para
o magistério.
Portanto temos uma realidade em que as escolas, apesar de considerarem a
diversidade cultural, apresentam abordagens reducionistas do multiculturalismo,
enquanto os professores apresentam uma visão um pouco mais ampla. A falta de
discussão sobre o conceito de multiculturalismo durante a formação do professor e
dentro do próprio contexto escolar pode ser a causa dessa realidade.

4.2. Desafios Metodológicos

A própria questão da falta de valorização das Artes na escola, o que acarreta
em menos recurso físico, como a disponibilização de uma sala de arte e de material
artístico para desenvolvimento das atividades, além de pouco ou nenhum espaço para
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exposição dos trabalhos e menos apoio pedagógico por parte dos coordenadores e
diretores das escolas, já são desafios muito relevantes para o desenvolvimento de
práticas que reflitam uma abordagem multiculturalista.
Pode-se refletir ainda sobre a divergência entre as abordagens do
multiculturalismo apresentadas pela escola e aquelas consideradas pelo professor,
que também se caracterizam como um empecilho no desenvolvimento do
multiculturalismo na escola.
Para além desses problemas citados, o que foi veementemente apontado por
todos os professores é a questão da intolerância religiosa presente em oito, das nove
escolas mencionadas. No diálogo descrito abaixo, pode-se notar

Eu acho muito difícil trabalhar com essa diversidade por causa da
intolerância religiosa que tem na escola. (Sandra, Professora da Rede
Estadual)
Como você faz? Por que eu não consigo desenvolver uma aula e falar
do Candomblé, da Umbanda. E tem alguns artistas que trabalham com
essa questão e não tem como ser ignorado. Aí eu tento fazer uma aula
diferente, levo música, mas é só começar o batuque e logo um fala:
“Isso é macumba! Tá amarrrado”. (Patrícia, Professora da Rede
Municipal e Estadual)
Olha só como é complicado: a gente não pode ficar lá o professor
puxando uma corda sozinho. Sabe o que eu tenho visto? Alunos
cristãos indo fazer pregações, cantando, demonstrando a religião
deles. E os professores e funcionários falam: “Graças à Deus! Jesus
está entrando nessa Escola! Eles estão mais calmos, mais
comportados...” E eu fico imaginando os alunos que não querem estar
ouvindo aquela música, aquela pregação, que não são daquela
religião. Essa história do estado laico é só história mesmo. Eu tento
abordar esse assunto, mas eu tenho que ter muito cuidado, porque sai
até briga. (Cláudia, Professora da Rede Estadual)
Eu vou ser bem sincera, eu tenho evitado trabalhar com essa temática.
(Patrícia, Professora de Escola Municipal e Estadual)
Não é que eu leve o assunto, é que eu não deixo batido quando ele
passa. Eu não posso deixar batido. (Cláudia, Professora da Rede
Estadual)

A única escola que apresentou uma característica diferente foi a escola
particular. O professor que trabalha nessa escola relatou que tem pouco ou nenhum
problema com isso nessa instituição. Ele afirmou que:
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Na escola particular que eu trabalho, nós temos uma professora de
religião que é formada nessa área. Ela trabalha com todas as religiões,
apresentado as características delas, o que difere e o que é igual.
Apesar de ser uma escola católica, os livros de ensino religioso
mostram várias religiões. Então lá é fácil trabalhar com essa questão.
Mas essa escola é uma exceção. Já trabalhei em outras escolas
religiosas que pregavam só o que a religião deles determinava.
(Monique, Professora da Rede Municipal e Privada)

A questão da intolerância religiosa, principalmente quando se tenta abordar a
cultura afro-brasileira foi constantemente discutida em ambos os dias de realização
do grupo focal. Os participantes comentaram que nos últimos dois anos têm havido
um “boom religioso” nas escolas em que trabalham e que isso acaba sendo foco de
muito preconceito. Eles afirmaram ainda que percebem isso como uma característica
não só da escola, mas de vários outros setores sociais.
A gente pode ver isso também nas leis que têm sido aprovadas, nos
discursos que permeiam as redes sociais, na novela bíblica que tem
superado a audiência da Rede Globo, entre outras coisas. Isso se
reflete não só nos alunos, mas também nos professores e funcionários
das escolas. (Monique, Professora da Rede Municipal e Privada)

Ao serem questionados sobre o motivo pelo qual esse “boom religioso” é algo
negativo, os professores comentaram que o pensamento religioso deixa os alunos
com a “mente fechada”. Ao lidar com a fé, que não tem espaços para a dúvida, os
alunos aprendem a não questionar e aceitar todas as verdades que lhe são impostas.
Na visão dos professores essa característica é o que permite que o preconceito contra
as religiões não-cristãs, que são minoria na escola, se dissemine. Porém, um dos
participantes destacou que:
Com o aluno a gente pode até conversar e tal, mas, como a gente já
disse, o pior é que esse discurso extremista é proferido também pelos
professores, diretores, então fica muito difícil. A gente acaba tendo que
fazer o papel de advogada do diabo. (Patrícia, Professora da Rede
Municipal e Estadual)
Temos que lembrar que essa característica extremista é das pequenas
igrejas que vem surgindo aos montes. Você vê que, mesmo os
religiosos como padres e pastores que estudaram pra isso, ele não
disseminam esse preconceito. Isso é uma característica das igrejas
pequenas, em que pessoas vão pregar sem ter estudado questões
sociológicas, antropológicas e culturais que permeiam a religião.
(Monique, Professora da Rede Municipal e Privada)
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A arte está muito ligada à religião. De acordo com Gombrich (2013), durante
vários períodos da história da arte ela foi utilizada em diversas culturas para
representar os mitos, os símbolos religiosos, entre outros. Por isso é um assunto que
sempre vem à tona nas aulas de Artes. Os professores relataram ainda várias
situações de preconceito na escola envolvendo a questão religiosa.
O pior é quando você ouve isso de um professor. Eu já ouvi na sala
dos professores um deles comentar: “Cuidado com o aluno tal porque
ele é macumbeiro hein! ” (...). Quer dizer, começa daí. Se as pessoas
que devem ensinar são preconceituosas, isso passa para os alunos.
(Sandra, Professora da Rede Estadual)
Uma das escolas que eu trabalho teve um incidente em relação aos
doces de São Cosme e Damião. Entregaram um livreto. Não sei se
algum funcionário da escola que fez ou se algum aluno distribuiu isso
dentro da escola. No livreto dizia que esses doces eram oferendas
para o diabo e quem comesse não iria para o céu. (...) o mais triste é
ver as crianças pequenas já compartilhando desses preconceitos.
Deveria ter uma fiscalização nas escolas em relação à essa questão
do ensino religioso. (Patrícia, Professora da Rede Municipal e
Estadual)
Na minha escola também é sempre uma questão polêmica essa dos
doces de Cosme e Damião. Os alunos que trazem são chamados de
macumbeiros, outros relatam ter ficado doentes depois de ter comido,
entre outros absurdos. (Cláudia, Professora da Rede Estadual)

A partir desses relatos podemos perceber como o discurso religioso se torna
um problema grave, na medida que também é proferido pelos gestores educacionais.
Após essa discussão foi pedido aos participantes que, numa escala de zero a dez,
sendo zero interpretado como “não atrapalha” e dez como “atrapalha muito”, como
eles classificariam as dificuldades apontadas por eles. Os professores responderam
que:
Intolerância religiosa com certeza é 10. Falta de apoio pedagógico eu
diria 4, porque acredito que o trabalho é na maior parte do professor.
A falta de recurso físico eu daria 5, porque dá pra fazer muita coisa
com materiais simples. (Sandra, Professora da Rede Estadual)
Eu concordo que intolerância religiosa é 10 também. É o maior
dificultador mesmo, porque nas outras coisas a gente se vira. Falta de
capacitação é pior, nota 7. Esse mês teve várias oficinas sobre arte
indígena e afro-brasileira aqui no Polo, e eu não pude participar porque
a direção não me liberou. Nem eu dizendo que ia repor a aula no
horário vago dos alunos. (Patrícia, Professora da Rede Municipal e
Estadual)
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Não tenho como discordar que a intolerância religiosa é 10. (...) E
quanto à falta de capacitação, não concordo com esse termo. Temos
muitos cursos sobre a diversidade cultural, o que não temos é apoio
para participar deles, então acho que entraria em falta de apoio
pedagógico. Pensando nesse caso, vou aumentar minha nota nesse
quesito para 7. (Cláudia, Professora da Rede Municipal e Estadual)

Conforme destacado pela professora Cláudia, os demais participantes
concordaram que a falta de capacitação citada por eles antes não se deve à ausência
de cursos, congressos e palestras na área, mas sim na dificuldade que os professores
têm de participar dessas ações, devido à carga horária elevada e falta de incentivo.
Para melhor visualizar essas relações, organizou-se o gráfico abaixo com as
dificuldades citadas pelos professores e suas classificações:

Intolerância Religiosa

Falta de Apoio Pedagógico

Falta de Recurso Físico

Falta de Material Didático

0
Professor 1

2
Professor 2

4
Professor 3

6

8

10

Professor 4

Gráfico 2: Dificuldades encontradas pelos professores ao desenvolver atividades
relacionadas ao multiculturalismo
(Fonte: Dados da Pesquisa)

Portanto, é evidente o destaque da intolerância religiosa como dificuldade
máxima ao desenvolver atividades relacionadas ao multiculturalismo. Porém, os
participantes relataram algumas práticas realizadas em sala que foram bemsucedidas e demonstram que, mesmo não tendo o conhecimento do termo, esses
professores

apresentaram

algumas

características

das

abordagens

do

multiculturalismo citadas por Canen (2007) e Candau (2009), que veremos a seguir.
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4.3. Possibilidades em Sala de Aula

Mesmo com todas as dificuldades citadas, os professores relatam experiências
em que desenvolveram atividades a partir de uma abordagem multiculturalista,
mesmo que de forma inconsciente. Os relatos a seguir apresentam algumas dessas
práticas, destacando as características das abordagens percebidas nos discursos dos
participantes.
As motivações dos professores em trabalhar em uma perspectiva multicultural
podem ser classificadas como externas, por ser uma exigência da escola, porém
também podem ser consideradas internas, pois partem de inquietações do próprio
indivíduo.
Quando eu falei pra diretora que eu trabalhava com esse tema no diaa-dia, ela ficou surpresa. Me perguntou como. Eu falei pra ela que
alguns artistas com os quais eu trabalho, abordam essas temáticas em
suas obras e eu faço o link com os aspectos dessas culturas. Mas ela
teve dificuldade em aceitar isso. Achou que eu estava fazendo errado.
Que tinha que ser mais “explícito”. (Patrícia, Professora da Rede
Municipal e Estadual)

A partir dessa fala nota-se a divergência entre as visões do professor e da
direção da escola, mencionada anteriormente como uma dificuldade na realização de
atividades que promovem o multiculturalismo. Ao lidar com essas questões no dia-adia, o professor supera a abordagem folclórica e apresenta uma visão crítica do
multiculturalismo. Ao ser solicitado exemplos de como trabalham com a diversidade
cultural, o professor continuou:

Quando eu falo, por exemplo, sobre obras figurativas e abstratas, eu
uso imagens dos trançados indígenas, e explico pra eles que os índios
percebem a natureza de forma diferente e desenham de uma forma
incrível. Quando vão desenhar um sapo, eles não desenham o
contorno do sapo, eles desenham o padrão da pele do sapo. Pra gente
é abstrato, pra eles é figurativo. (Patrícia, Professora da Rede
Municipal e Estadual)

Nessa fala identificam-se traços da abordagem crítica pós-moderna
apresentada por Canen (2007). Percebe-se a reflexão não só sobre o desenho em si,
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mas sobre a concepção do desenho a partir da ótica de outra cultura. Há um foco no
processo discursivo da identidade visual da cultura indígena.
E desse tema você pode puxar para o abstracionismo geométrico, com
as obras de Rubem Valentim. São símbolos geométricos utilizados
pelas religiões afro-brasileiras, e por aí vai. (Cláudia, Professora da
Rede Estadual)
Eu gosto de trabalhar também com Mestre Didi. Recentemente fiz um
trabalho sobre símbolos religiosos e vimos obras de Portinari, Djanira,
Ruben Valentim (...) nesse trabalho vimos como toda religião possui
símbolos próprios, como a cruz das religiões cristãs, a estrela de Davi,
símbolo do judaísmo, a machadinha de Xangô, do candomblé.
(Monique, Professora da Rede Municipal e Privada)

Ao refletir sobre a igualdade na diversidade, onde todas religiões possuem
símbolos, porém com significados e usos diferentes, o professor demonstra aspectos
da abordagem aberta e interativa do multiculturalismo proposta por Candau (2009),
pois favorece a construção de um projeto comum, pelo qual as diferenças são
dialeticamente integradas. Contudo, o professor destacou que esse trabalho só foi
possível na escola particular, que apresenta uma postura diferente das demais
escolas em relação à religião.
Na parte do Modernismo, que tem a questão da cultura brasileira, eu
costumo abordar as culturas que formam o povo brasileiro. A tela
“Operários” de Tarsila é um ótimo exemplo disso. “O Abaporu”, apesar
de ser uma tela batida já, eu abordo a questão da cultura que “se
alimenta” de outras culturas e por aí vai. (...) E quando a gente fala “se
alimenta” é no sentido de absorver os nutrientes e utilizá-los para seu
crescimento e não simplesmente devorar e ignorar. (...) as culturas vão
se formando a partir do que elas absorvem de outras culturas e,
falando da cultura brasileira então, esse fato é ainda mais visível.
(Patrícia, Professora da Rede Municipal e Estadual)

Percebe-se nessa fala a questão do hibridismo cultural, que é o foco da
abordagem crítica pós-moderna proposta por Canen (2007). Ao lidar com esse
aspecto, o professor amplia o nível de reflexão que pode ser alcançado pelo aluno
acerca da diversidade cultural. Essa característica também é identificada no seguinte
relato:
Eu já fiz um trabalho com eles sobre a Cavalhada de Santo Amaro,
falamos sobre as festas populares da região. Aí aproveitei pra falar de
algumas festas nacionais, como o carnaval, o ano novo e mostrei a
obra “Festa de Iemanjá” de Portinari pra eles, mas não falei o título.
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Eles disseram que se tratava do ano novo, pois as pessoas estavam
na praia vestidas de branco. E eu falei que esse costume nosso vinha
do candomblé. Depois de muito “tá amarrado” e “nunca mais uso
branco no ano novo”, eu expliquei pra eles que vestir branco não era
mais uma questão apenas da religião. Era um costume do nosso país.
Assim como comer rabanada no natal. Assim como na sexta-feira
santa, mesmo quem não é católico tem costume de comer peixe.
(Cláudia, Professora da Rede Estadual)

Pode-se destacar aqui ainda, além da questão do hibridismo, a preocupação
com a cultura local, traços característicos da abordagem aberta e interativa do
multiculturalismo proposta por Candau (2009).
Deve-se ressaltar também que os participantes enfatizaram a importância do
comprometimento do profissional em relação às suas práticas, ao comentarem sobre
lei no. 11.645/08:
O negócio é que, quando você faz apenas por obrigação, você faz mal
feito, não se preocupa. Acaba trabalhando como se fosse folclore. Só
por que “tem que trabalhar”. Porque criaram a lei, mas não se
preocuparam em atualizar o professor que já está em sala de aula. A
gente que tem formação recente, viu muito pouco dessas questões,
imagina quem está formado há 10, 20 anos. (Sandra, Professora da
Rede Estadual)
Mas cabe também a responsabilidade de cada profissional se
atualizar. Se um médico parar de fazer cursos, ir em palestras, ele não
vai conseguir atender seus pacientes mais. É o que acontece com
alguns professores. Eles não sabem como lidar com algumas
questões atuais porque estão parados no tempo. (Monique,
Professora da Rede Municipal e Privada)
Mesmo que existam os professores que fazem só por fazer, existem
também aqueles que pesquisam e procuram fazer o melhor em suas
aulas. Mas talvez eles não tivessem se movido se não fosse por causa
da lei. (Cláudia, Professora da Rede Estadual)

Como participantes de cursos de formação continuada, os professores
demonstram esse comprometimento. Grande parte das práticas multiculturais feitas
de forma equivocada, assim como em tudo no ensino de Arte, se deve à falta de
formação do professor. Mais do que ter acesso à essa formação, ter o interesse de
participar dela é também um fator chave nesse processo.
Uma das estratégias utilizadas durante a realização do grupo focal foi também
a discussão através de imagens. Os participantes foram indagados sobre que
assuntos trabalhariam a partir de duas obras: Navio de Emigrantes, de Lasar Segall
(figura 14, página 68) e Zero Cruzeiro, de Cildo Meireles (figura 23, página 74). Feitas
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em períodos completamente diferentes, as duas obras possuem aspectos a serem
abordados num ensino multicultural. A primeira, traz o assunto de forma mais explícita,
enquanto a segunda aborda a questão do ponto de vista econômico. Sobre a obra
Navio de Emigrantes, os participantes destacaram que:

Eu já trabalhei com essa obra. Ela tem muito potencial pra
falar das culturas. A gente pode refletir sobre todas as
culturas que vieram de fora, e suas motivações. Uns vieram
explorar, outros vieram à força, outros ainda, fugindo de
guerras.... (Sandra, Professora da Rede Estadual)
Eu abordaria também a questão das raízes, a partir dos tons
de terra presentes na obra. Quer dizer, é uma cena em alto
mar, na lógica deveria prevalecer os tons de azul, mas não.
Isso não foi por acaso. Conhecer as próprias raízes é um
caminho para a valorizá-las. Dentro desse tema, pediria aos
alunos para construírem uma árvore genealógica da sua
família e quem sabe, descobrir culturas que são as raízes
dessa árvore. (Patrícia, Professora da Rede Municipal e
Estadual)
Eu estive pensando nessa obra esses dias, a partir da
imagem do menino sírio morto na praia que viralizou na
internet. Quer dizer, pra muitos essa questão de emigrantes
era coisa do passado. Ninguém mais fazia isso hoje. Mas aí
vc fica sabendo que ainda é uma questão atual. É importante
falar isso pros alunos. (Cláudia, Profes sora da Rede
Estadual)

Os professores destacaram muitas questões interessantes sobre a obra. Ao
falar sobre as culturas que vieram de fora, abordando suas motivações, serve como
ponto de partida para se pensar sobre a situação dessas culturas no Brasil hoje. Uma
cultura que veio pensando em enriquecer tem uma realidade diferente daquela que
veio à força, como mão-de-obra escrava. Deixar sua terra de livre e espontânea
vontade é diferente de não ter escolha.
A questão da árvore genealógica também é importante por ajudar os alunos a
conhecer e valorizar as suas raízes e a das outras pessoas. Ao fazer essa atividade
e expor para toda a escola, o professor atua na perspectiva multicultural crítica pósmoderna (Canen, 2007), pois tem a identidade e sua transformação como centro da
discussão.

Considerar as situações atuais que envolvem o tema, como o caso

descrito pela professora Cláudia, é um aspecto muito importante. Ele serve para
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combater a visão estática das identidades e entender que algumas situações se
perpetuam com o tempo de forma diferente, por isso é necessário falar sobre elas.
A segunda obra apresentada, Zero Cruzeiro de Cildo Meireles, gerou menos
discussão que a primeira, mas também foram levantadas questões interessantes.
Tem a questão do “valor” das pessoas. Colocar um índio e
uma pessoa com problemas mentais numa nota de valor
“zero” é dizer que elas não valem nada para a sociedade.
(Patrícia, Professora da Rede Municipal e Estadual)
Acho que pode ser o contrário. Na verdade, é o dinheiro que
não tem valor pra elas. Elas não ligam pra isso. Não dizem
que louco rasga dinheiro? Que valor uma nota tem para um
índio também? Eles valorizam outras coisas. Cem reais ou
zero reais não faz diferença. Para eles é só um pedaço de
papel. (Sandra, Professora da Rede Estadual)
Legal o que você falou... não tinha pensado por esse lado...
podemos trabalhar a questão do dinheiro também ... quer
dizer, quem está representado na nossa cédula? De quem é
aquele rosto? A gente discutiu isso aqui no Pólo, que a efígie
na nota do real é uma representação da liberdade. Irônico,
né? Mas a figura do índio e do louco pode representar a
liberdade também, afinal eles não seguem os padrões da
sociedade... (Cláudia, Professora da Rede Estadual)

Ao falar de coisas comuns do dia-a-dia, como o dinheiro por exemplo, e
entender como as culturas lidam com ele também é muito importante. Algo que pode
ser muito valioso para um, pode não ter valor nenhum para outro. A questão dos povos
indígenas por exemplo, que valorizam muito mais a natureza e tudo que ela pode
proporcionar do que as culturas ditas “evoluídas”. Discutir a forma de lidar com o
dinheiro e as relações de poder por ele construídas em várias culturas, apresentando
outros pontos de vistas é um dos aspectos do multiculturalismo revolucionário
proposto por McLaren (2000).
Ao serem questionados sobre a relação da obra Zero Cruzeiro com a obra
Navio de Emigrantes, foi dito que:

Bom, tem a questão das minorias. Quer dizer, uma traz os
emigrantes, outra traz o índio e o louco... São todas pessoas
rejeitadas pela sociedade. (Sandra, Professora da Rede
Estadual)
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As culturas que são minorias na sociedade são completamente desvalorizadas
e ignoradas na sociedade, inclusive na escola. Dar visibilidade a essas culturas é atuar
numa perspectiva multicultural revolucionária (McLaren, 2000), que ousa dar voz
aqueles que são silenciados.
Ao final dos dois encontros, os professores fizeram questão de enfatizar a
importância do Pólo Regional Arte na Escola para a vida profissional deles, e
destacaram o quanto um ambiente acolhedor e amistoso é fundamental para a
aprendizagem.
Tem dias que eu nem to muito afim de estudar... mas venho
no Pólo por causa das pessoas e acabo aprende ndo
sempre... queria que meus alunos se sentissem tão bem na
escola quanto eu me sinto aqui. (Cláudia, Professora da Rede
Estadual)

Os professores relataram muitos fatos e conceitos relevantes durante o grupo
focal, demonstrando que, mesmo com todas as dificuldades existentes, é possível
desenvolver ações que permitam uma abordagem multicultural na escola. As falas
destacadas no texto ajudaram a responder as questões levantadas por esta pesquisa
e demonstraram que o ensino de Arte tem muito a contribuir para uma educação
multicultural.
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CONCLUSÃO

A ideia de que o Brasil é formado por brancos, índios e africanos não dá conta
de explicar a multiculturalidade brasileira. Ela vai muito além disso. São muitas
culturas e etnias que se misturam, gerando riquezas, mas também causando tensões.
As discussões sobre a cultura e a sociedade estarão sempre abertas, pois se
transformam a todo o momento. Não existe uma sociedade sem cultura, pois a mesma
é parte da sociedade. A forma como interpretamos o mundo está relacionada com a
cultura na qual o indivíduo foi moldado, sendo quase impossível pensar em suas
ações e atitudes desconectadas dessa cultura. Toda sociedade é um sistema de
interpretação do mundo, uma construção, uma constituição, uma criação de um
mundo próprio. Sua identidade é baseada no sistema de interpretação que esse
mundo cria.
Os diferentes conceitos de arte se relacionam com as diferentes concepções
do ensino de Arte. O conceito de Arte como beleza, bastante difundido pela Arte
Clássica, se relaciona com a concepção do ensino de Arte como técnica, na
perspectiva de ensinar ao aluno a desenhar conforme a realidade. O conceito de arte
como expressão, que tem na Arte Moderna o seu representante, se relaciona com o
ensino de arte que trabalhava com a expressão do aluno, sem considerar as técnicas
e os conceitos de arte, restando ao aluno apenas a expressão dos sentimentos. Vale
destacar que não era essa a intenção da Arte Moderna, que buscava a liberdade de
expressão mas tinha suas bases conceituais muito bem definidas.
E por fim, o conceito de arte como experiência, que se relaciona com a Arte
Contemporânea. É nesse contexto que a Arte passa a ser considerada área de
conhecimento,

e

através

das

experiências

sensoriais

trazidas

pela

Arte

Contemporânea, reflete um modelo de ensino que considera a leitura, a
contextualização histórica e o fazer artístico, traduzidos na Proposta Triangular de Ana
Mae Barbosa.
Ao avaliarmos a trajetória da Arte e o seu ensino, percebemos o quanto ainda
estamos atrasados em alguns conceitos. É como se tivéssemos alunos
contemporâneos, professores modernos e escolas clássicas. São três visões
diferentes dentro de um único espaço, o que promove expectativas e reações
diversas. Lidar com essa diversidade é também um desafio.
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Entender também como as várias abordagens do multiculturalismo se
desenvolvem é um dos caminhos para pensar propostas construtivas na busca de
uma educação multicultural. Ao associar esse conceito com as obras de artes
produzidas no Brasil, pode-se perceber o quanto essa área do conhecimento tem a
acrescentar nessa perspectiva.
A realização do grupo focal, além de prazerosa, se mostrou muito útil na coleta
de dados numa perspectiva qualitativa, possibilitando um grande número de
informações e dados mesmo com um número reduzido de participantes. Poder
interagir com os participantes também foi algo relevante, pois permitiu aprofundar
algumas questões apresentadas por eles.
O objetivo da pesquisa, que foi entender a perspectiva do professor de Artes
Visuais sobre o multiculturalismo, foi alcançado de forma satisfatória. Notou-se que,
mesmo sem utilizarem o termo “multiculturalismo” os professores demonstraram
visões que podem ser associadas a abordagens multiculturalistas, identificando ainda
os maiores desafios encontrados por eles. Mesmo sendo um grupo bastante seleto,
de professores com pós-graduação e que participam de formação continuada, foi
possível ter uma visão geral da escola através das experiências relatadas pelos
participantes. A realidade que temos é uma escola que possui uma visão folclórica
das culturas, contribuindo pouco para o desenvolvimento cultural do aluno. Alguns
professores estão contribuindo para a mudança desse aspecto, mas ainda há muito a
ser feito.
Há a necessidade da comunidade escolar (pais, alunos, professores e
gestores) de pensar na escola como um espaço coletivo de construção permanente.
É necessário um comprometimento ainda maior com a formação contínua e
permanente, bem como momentos que privilegiem o planejamento coletivo,
integrando disciplinas e conhecimentos em propostas realmente construtivas. Mais do
que isso, é papel do professor criar/provocar situações para que o aluno relacione e
reelabore conceitos e saberes a partir das questões trabalhadas, possibilitando a ele
interferir de maneira direta no contexto social em que se insere.
Nesse sentido, cabe aqui ressaltar novamente a importância do Pólo Regional
Arte na Escola e suas ações para melhoria do ensino de arte. Ao disponibilizar
materiais didáticos e promover cursos de capacitação, oficinas e grupos de estudos,
o Pólo se torna uma referência na região para os professores e estudantes de Artes.
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Um ensino de arte multicultural é aquele que contribui para que o aluno entenda
e respeite as diferentes manifestações artísticas, e, consequentemente, as diferentes
perspectivas de cada cultura. Não se trata de ensinar o multiculturalismo em algum
momento do ano letivo, mas de utilizar suas abordagens durante toda a formação
escolar. Dessa forma, estaremos contribuindo com o desenvolvimento cultural do
aluno, além de combater o preconceito contra aqueles que são considerados
“diferentes”.
Falar de Arte é falar de cultura. As escolas poderão contribuir ainda mais para
o desenvolvimento cultural do aluno quando o multiculturalismo estiver presente não
só nas aulas de arte, mas em todas as disciplinas.
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ANEXO A – Carta de Apresentação ao Pólo Regional Arte na Escola UENF
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ANEXO B - Roteiro de perguntas para realização do Grupo Focal

1. A escola em qual você trabalha desenvolve alguma ação envolvendo a cultura?
2. O currículo da sua escola demonstra uma diversidade cultural? Que culturas se
destacam?
3. Ao planejar suas aulas você se preocupa com a diversidade cultural? Como?
4. De acordo com Chalmers, há uma tendência em tratar as culturas como algo sólido,
imutável, retratando-as como se estivessem fixas, imaculadas num tempo/espaço
imaginado. Você identifica essa tendência em suas práticas? E na escola em que você
trabalha? Já viu alguma atitude que demonstra essa tendência?
5. A sua formação profissional permitiu conhecer/ampliar a sua visão sobre outras
culturas e formas de trabalhar com elas?
6. Você já presenciou alguma cena envolvendo preconceito ou discriminação na
escola em que trabalha? Qual foi a sua postura diante dessa situação?
7. Um dos objetivos do ensino de Arte, de acordo com a LDB, é contribuir para o
desenvolvimento cultural do aluno. Você acredita alcançar esse objetivo em suas
aulas? Como?
8. Qual a sua opinião sobre a lei 11645/08 que torna obrigatório o ensino da história
e da cultura afro-brasileira e indígena, em especial nas aulas de educação artística,
literatura e história? A escola em que você trabalha cumpre essa lei?
9. Você já desenvolveu alguma aula com essa temática? Encontrou alguma
dificuldade? Qual?
10.

Você já desenvolveu alguma aula abordando a cultura local?

11.
Que conteúdos você trabalharia na sua aula a partir da obra “Navio de
Imigrantes”, de Lasar Segall? E a partir da obra “Zero Cruzeiro”, de Cildo Meirelles?
12.
Algum participante gostaria de acrescentar mais alguma informação acerca do
tema?
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