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RESUMO 

 

O presente trabalho se propõe a discutir a arte educação no Brasil, utilizando os 

conceitos de Barbosa (1989) e Dewey (1980), entre outros. E ainda, analisar a 

disposição desses no Plano Curricular Nacional (PCN) e no novo currículo do 

Estado do Espírito Santo. Muitas vezes, o ensino de Arte não passa de mero 

entretenimento nas instituições escolares. Dessa forma, a questão problema que 

levantamos é a seguinte: a teoria sobre a arte educação se aplica de que forma na 

realidade escolar? Diante da questão, buscamos observar o histórico da arte no 

Brasil; os conceitos de arte apresentados pelos teóricos acima citados e os 

conceitos dispostos em documentos base para a educação e suas influências. Por 

fim, com o intuito de ilustração para embasar os próximos estudos, selecionamos os 

formandos de 2013 da única universidade da região Sul do Estado do Espírito 

Santo, representada pelo Polo UAB – Universidade Aberta do Brasil, através de uma 

parceria entre a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim e a UFES – 

Universidade Federal do Espírito Santo. Esse retrato procurou verificar como está a 

formação dos arte educadores em Cachoeiro de Itapemirim, observando os desafios 

enfrentados no cotidiano escolar. 

 

Palavras-chave: Arte, Educação e Formação Profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This paper aims to discuss art education in Brazil, using the concepts of Barbosa 

(1989) and Dewey (1980) among others. Also, analyzing the provision of these in the 

Plan Curricular Nacional (PCN) and in the new curriculum of the state of the Holy 

Spirit. Often, the Art education is just mere entertainment in schools. Thus, the 

question we raised problem is this: the theory of art education applies in what way 

the school reality? Faced with the question we seek to observe the history of art in 

Brazil; art concepts presented by the theorists mentioned above and willing concepts 

in base documents for education and their influences. Finally with the illustration of 

intention to base future studies, we selected 2013 graduates from the only university 

in the southern state of Espirito Santo represented by Polo UAB - Open University of 

Brazil, through a partnership between the City of Itapemirim and UFES - Federal 

University of Espirito Santo. This setting tried to check on the training of art educators 

in Itapemirim noting the challenges faced in everyday school life. 

 

 

Keywords: Art, Education and Professional Qualification. 
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INTRODUÇÃO 

Sou professora de Arte há cerca de cinco anos e trabalhei em cinco escolas 

estaduais na região sul do estado. Vivenciei pontos positivos e negativos no que se 

refere à minha disciplina. Muitas vezes, durante o meu PL (Planejamento de Aula), 

fui por várias vezes solicitada por colegas de trabalho a parar o que estava 

planejando para decorar salas de aula ou locais de festa na escola, como que se o 

meu planejamento fosse desnecessário; em outras circunstâncias, planejava uma 

aula e a escola não possuía o material , que ainda aguardava chegar; em alguns 

casos, problemas relacionados ao tema prova, pois, com frequência ouvia: “aula de 

Artes tem prova?”.  

Porém, é relevante ressaltar também pontos que me estimulam a permanecer 

na profissão, como quando vejo um aluno de Ensino Fundamental I, de primeiro ao 

quinto ano, fazendo um desenho ou pintando algo totalmente envolvido com a 

atividade, um aluno que antes era inquieto em sala de aula e depois passa a 

demonstrar interesse pela atividade, descobrindo-se; ou também quando numa 

turma de Ensino Médio as aulas de teatro são trabalhadas durante três meses, 

culminando com uma apresentação teatral e percebe-se a alteração na postura do 

aluno durante o processo; ainda, quando se aplica uma aula experimental de teatro 

com adultos, na EJA, Educação Jovens e Adultos, e se percebe o brilho nos olhos 

desses alunos, assim como quando se realiza uma oficina de teatro, durante quatro 

meses no presídio da cidade e esta culmina em textos sobre a importância da oficina 

para aquele grupo de tal forma que emocionam a quem os lê.        

Angustiada com as observações advindas de minha prática escolar, observei 

pontos negativos que se diminuem perante o desenvolvimento do processo artístico, 

culminando em pontos positivos no que se refere ao crescimento humano do aluno. 

Diante dessas vivências, defini, junto ao meu orientador, desenvolver uma pesquisa 

que buscasse entender a desvalorização da disciplina de Arte mediante os 

conteúdos programáticos do ensino brasileiro. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Embora, de maneira geral, tenha sido discutido em outros momentos da história da 

educação no Brasil, é a partir da LDB de 1996 que a disciplina Arte passa a ser 
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tematizada com maior valorização. A educação como um todo envolve cerca de 

cinco disciplinas que se apresentam de forma padronizada nas escolas, disciplinas 

obrigatórias, a saber: Matemática, Português, Historia, Geografia e as Ciências 

Naturais, compreendidas como Biologia e Química e Física. Estas, com maior 

número de aulas por semana, sempre estiveram presentes no currículo básico do 

país e possuem um destaque maior em termos de avaliação. Já as disciplinas como 

Arte, Sociologia, Ensino Religioso e Educação Física nem sempre obtiveram tal 

relevância. 

  Assim, a relação entre arte e educação vem sendo discutida há décadas 

quanto à exigência da obrigatoriedade da arte nas escolas como disciplina padrão. A 

partir de1996, a necessidade de se ter professores da disciplina formados e prontos 

para atuarem de forma competente criou um grande déficit de profissionais para 

atender tamanha demanda. Desse modo, inúmeros professores sem formação 

adequada na área voltaram-se para a disciplina como oportunidade de emprego ou 

como complemento de carga horária. No entanto, para atender a demanda criada no 

Brasil, muitos profissionais da educação, sem formação específica de arte, tomaram 

posse da disciplina. Além disso, cursos de arte foram criados visando preparar os 

profissionais interessados em assumir a função, pois o número de vagas ofertadas 

pelas instituições de Ensino Superior sempre esteve aquém da necessidade a priori 

do mercado. Além deste quadro, é possível questionarmos sob quais bases 

pedagógicas esses profissionais foram formados, mediante as influências norte-

americanas e europeias, os quais passaram a ser refletidos na criação dos cursos 

no Brasil e também nas práticas em sala de aula. Nesse sentido, podemos observar 

que o quadro nacional da educação é um reflexo de outras culturas, sendo 

implantadas sem a devida contextualização na sociedade brasileira. Desde então, a 

disciplina de Arte e sua demanda educacional sofreu, e sofre com seu passado 

“tumultuado” e com as consequências desse novo sistema para a realidade atual. 

Portanto, se faz relevante a discussão ativa e permanente sobre a arte e a 

educação em nosso país, visando encontrar um direcionamento padrão mais 

especifico e personalizado para essa disciplina em nossas escolas. Atualmente, 

pode se dizer que há um grande debate envolvendo os cursos de formação, os 

profissionais da educação e alunos, no que se refere a esse tema. 
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OBJETIVOS 

 

 O objetivo principal da pesquisa é buscar uma avaliação das dificuldades e 

potencialidades do ensino da arte, a partir do olhar sobre a situação da formação 

dos professores de Cachoeiro de Itapemirim. Para tanto, desenvolveu-se os 

seguintes objetivos específicos: contextualizar a construção da disciplina de arte no 

ensino brasileiro; identificar as principais ideias que influenciaram as concepções de 

arte nas atuais diretrizes da disciplina; oferecer um retrato da formação dos 

professores em arte na cidade de Cachoeiro de Itapemirim.. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Iniciamos o trabalho buscando entender historicamente as trajetórias 

tramitadas pela disciplina de Arte. Ao percebemos tantos altos e baixos 

ultrapassados pela disciplina, nos deparamos com um histórico um tanto quanto 

sofrido, de décadas, muito bem explanados por Ana Mae Barbosa, que explicaria um 

pouco da não ascensão da disciplina, que passara por tumultuados caminhos que 

ainda hoje visam alcançar a valorização merecida para a disciplina. 

Encontramo-nos com os pensamentos de John Dewey em nossos estudos 

teóricos e definimos tomá-lo como um direcionamento no que se refere à concepção 

de arte. Entretanto,  nossa pesquisa é focada na área educacional e fará um diálogo 

tentando aproximar os pensamentos do autor sobre arte ao sistema educacional 

brasileiro, mais especificamente direcionando à disciplina de Arte. 

Meu campo de percepção prática como professora foi restrito às escolas 

estaduais da região Sul do Estado do Espírito Santo. Assim, definimos por pesquisar 

a mesma região e segmento educacional para irmos em busca de respostas que, 

sabemos, que nem sempre poderão ser encontradas com um trabalho de pesquisa 

único. Porém, nossa vontade de entender e conhecer é tamanha que, mesmo com 

um leque bem aberto de possibilidades que nos desencorajam, pois o assunto não é 

um tema muito debatido de forma próxima em nosso meio, seguimos em frente 

superando os obstáculos. 

A obrigatoriedade do ensino da arte nas escolas foi um passo importante na 

medida em que nos possibilita um processo de discussão nas redes escolares sobre 
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o assunto e nos aponta a necessidade de um olhar especial para a formação 

profissional do arte educador. Refletir sobre o verdadeiro sentido da disciplina em 

questão é o que torna relevante a realização deste trabalho. 

 Para orientar o nosso projeto sob a perspectiva teórica gostaríamos de 

delimitar o nosso percurso levando em consideração: as teorias da educadora Ana 

Mae Barbosa, uma das principais referências de arte educação no Brasil, e seus 

estudos relativos à história da arte na educação brasileira, apresentados em seu 

livro Recorte e colagem; também, sobre as história da educação no Brasil, os 

pensamentos de Otaíza de Oliveira Romanelli; iremos nos basear na perspectiva 

pragmatista da arte apresentada por John Dewey, em seu texto Arte como 

experiência, realizando um contraponto com a interpretação de Richard 

Shusterman, em seu texto Vivendo a arte, em que Shusterman concorda com 

Dewey quando se refere à relevância da arte como prática, e aponta certos 

contrapontos a tal experiência. Pareando as teorias acima citadas com os propósitos 

do Parâmetro Curriculares Nacionais e do novo currículo escolar do Estado do 

Espírito Santo, documentos que padronizam, de certa forma, o primeiro, o sistema 

educacional no Brasil, e o segundo, a região por esse trabalho pesquisada. 

Nossa pesquisa de campo nos remete a análise de questionários 

semiabertos, aplicados a 16 participantes da turma de 24 formandos, no ano de 

2013 no Polo UAB Cachoeiro de Itapemirim no Curso de Licenciatura em Artes 

Visuais. As perguntas foram direcionadas à reflexão sobre os impasses e 

perspectivas na óptica dos professores de Arte entrevistados, com o intuito de 

retratar a realidade dos arte educadores. Para o levantamento de dados com a 

coordenação do curso de formação em questão e o setor de coordenação 

responsável pelas escolas estaduais na região, no caso, a Superintendência de 

Educação local, foram realizadas entrevistas semiestruturadas.  
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1 BREVE HISTÓRICO SOBRE O PERCURSO DE ARTE E EDUCAÇÃO – FINAIS 

DO SÉCULO XIX E INÍCIO DO SÉCULO XX  

 

 As atividades e direcionamentos sobre o ensino da arte no Brasil, nos finais 

do século XIX e início do século XX sofreram alterações significativas. Foi um 

momento em que os pensamentos eram postos em práticas sem uma política 

educacional padronizada, buscando encontrar o melhor rumo sobre o assunto. 

Tratavam-se de mudanças que buscavam uma formação visando atender as 

demandas de uma sociedade produtiva como, por exemplo, o ensino dos desenhos 

geométricos, orientando-se para a arquitetura ou engenharia em crescimento no 

país, em detrimento de uma formação humana mais ampla, que objetivasse levar o 

aluno a uma reflexão crítica e que valorizasse os aspectos estéticos da formação. 

Esta falha da integração entre educação e desenvolvimento resulta, por sua vez, de 

uma falha do próprio sistema global de desenvolvimento, que se revela, com isso, 

incapaz de integrar plenamente os vários setores da vida social entre si, com vistas 

a objetivos mais ou menos definidos. Segundo Otaíza de Oliveira Romanelli: “A 

justaposição de várias fases e a convivência de vários momentos históricos num 

contexto social desigualmente desenvolvido criaram contradições difíceis de serem 

definidas e mesmo se encontram profundamente enraizadas no setor da educação 

escolar” (ROMANELLI, 2003, p. 83). 

 Esse período é visto por Ana Mae Barbosa da seguinte forma: os arte 

educadores passaram a adotar tudo que era “novo” no sistema educacional, como 

modelos e atividades, que se referem à arte educação, e com muito entusiasmo, já 

que o passado da arte educação no Brasil não era conhecido. Assim, a preocupação 

com a inter-relação entre os modelos que surgia e a realidade brasileira passou por 

despercebida. A adaptação dos modelos não se fazia necessária em meio à tanta 

vontade de acertar. E ainda, de acordo com Otaíza de Oliveira Romanelli: “(...) os 

padrões educacionais das elites eram o que as camadas emergentes almejavam, 

assim as escolas continuaram a seguir os padrões antigos” (ROMANELLI, 2003, p. 

56). A autora citada ainda crítica essa fase, trazendo à tona interesses obscuros do 

sistema vigente na época e nos faz refletir sob quais comandos a educação estava 

sendo gerida e com que interesses. 

Modelos e objetivos formulados em outros países e em períodos culturais 

anteriores eram trabalhados nas escolas brasileiras sem o devido cuidado de uma 
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renovação ou adaptação. Foi essa falta de estrutura interna no ensino da arte que 

levou a disciplina a um fazer sem intenção, o que Ana Mae Barbosa denomina como 

uma concepção da arte nonsense. A pesquisadora exemplifica a arte nonsense 

como atividades em que o aluno simplesmente reproduz os comandos do professor, 

atingindo os objetivos propostos, sem o entendimento daquilo que faz, ou seja, 

alcançando um conteúdo sem significado para si mesmo. Esse “fazer por fazer” 

acaba, por muitas vezes, sendo os exercícios propostos em muitas aulas da 

disciplina arte. O aluno não se percebe no fazer, por isso, a experiência acaba por 

ser banalizada no simples ato, sem que ocorra a reflexão do que se está fazendo, 

conforme Ana Mae Barbosa. O novo currículo escolar do Estado do Espírito Santo, 

proposto no início do século XXI, que norteia o currículo da disciplina de Arte, dentre 

outras disciplinas, cita em seu texto o que Ana Mae descreve sobre a disciplina em 

questão: “(...) as práticas educativas em Arte, até a década de 80, estavam em sua 

maioria reduzidas a um laissez faire, como um “fazer por fazer”, concretizado nas 

chamadas “atividades artísticas” (ESPIRITO SANTO, 2009, p. 79). Um ponto 

negativo para a disciplina de Arte é fortemente apresentado por Ana Mae, em suas 

pesquisas, e também pelo currículo citado acima, visando encontrar soluções que 

padronizem e realmente aproveitem na escola o potencial da disciplina em questão. 

O sentido da arte em si foi se perdendo nesse período, pois o conteúdo, ainda 

que atual, numa perspectiva moderna, era utilizado em sala de aula através de um 

método tradicional. Para Ana Mae Barbosa esse fazer se apresentou como uma falta 

de objetivo no processo da experiência. A atividade por ela mesma não era 

suficiente para conduzir o aluno ao objetivo proposto. A autora classifica os arte 

educadores modernos no Brasil como os replicadores da arte sem sentido: tratava-

se de um fazer burocrático e obrigatório para atender os projetos escolares, não 

levando, contudo, o aluno a um sentido daquilo que se está fazendo. Segundo 

Barbosa (1989), “como resultado, desenvolveu-se nas aulas de arte algo como uma 

colagem desconexa e irrefletida de atividades, baseada numa oscilação, sem 

planejamento, entre o desenvolver habilidades e o laissez faire” (BARBOSA, 1989, 

p. 10). 

O “deixai fazer” acabou por colocar também a cargo da disciplina de Arte as 

datas comemorativas para atender o calendário escolar, o que, por muitas vezes, 

desvalorizava o ensino da arte no sistema educacional. A obrigação do professor de 

Arte em ter que, ele e apenas ele, ser o organizador, promover os ensaios, o 
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decorador, dentre outras funções que acabam por surgir, transformam o profissional 

em um “faz tudo” e, muitas vezes, sem o devido valor.  

Ainda sobre o fazer do educador da disciplina de Arte, a ansiedade pelo 

“novo” gerou um ciclo sem uma reflexão maior por parte do professor no que se 

refere às suas atividades, numa reprodução pura e simples dos métodos adotados, 

deixando de lado uma das principais funções da arte: a criação. Desse modo, não se 

poderia observar qualquer distinção significativa entre o ensino de arte numa escola 

pública, ou privada, a não ser, obviamente, o maior ou menor investimento em 

termos de materiais didáticos e espaços para a disciplina.  

Conforme Otaíza de Oliveira Romanelli, o modelo econômico em emergência 

passou a fazer solicitações à escola, determinando rumos a serem seguidos, o que 

acabou por ocasionar um desequilíbrio no sistema educacional. “O crescimento 

acelerado da demanda social de educação, de um lado, e o aparecimento de uma 

demanda de recursos humanos, de outro – criaram as condições para a quebra do 

equilíbrio” (ROMANELLI, 2003, p. 46). 

Esse desequilíbrio para Ana Mae Barbosa, no período do ensino da arte nos 

fins do século XIX e início do século XX, acabou por fortalecer as correntes 

conservadoras do ensino, no que se refere à disciplina. Os democratas, um partido 

político em que os participantes tinham como ideologia o liberalismo, estavam 

pautados na época, em livros para colorir e conteúdos como figuras geométricas e 

ornamentos. Acreditavam, assim, realizar um trabalho diferenciado, mas, ao 

contrário, de certa forma contribuíram para a manutenção dos conceitos tradicionais 

da arte na sociedade. Embora acreditassem nas “novidades” dos métodos, por falta 

da reflexão incorreram em contradições reproduzindo os métodos conservadores. 

Discorrendo ainda sobre o período da modernidade na arte educação, para 

Ana Mae Barbosa, a ignorância teórica e a falta de conhecimento do passado 

podem levar a reproduções de modelos vistos a princípios como “novos”, mas que 

no fundo não passam de meras repetições do passado, apenas com novas 

vestimentas, enganando assim os arte educadores e os colocando no meio de um 

ciclo sem fim. Otaíza de Oliveira Romanelli destaca que “vista sob esse prisma, a 

modernização impede um desenvolvimento autônomo e transforma-se em 

mecanismo de dominação ou de controle do setor interno pelo externo” 

(ROMANELLI, 2003, p. 195). 
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Ana Mae critica os livros didáticos que maquiam através de palavras 

coloquiais e gírias as atividades, propondo como novos exercícios básicos e 

padronizados no ensino da arte desde décadas passadas. Ela cita em seu livro, 

como por exemplo, um caso em que o exercício era a ampliação de desenho, mas 

dito e exposto como algo novo que faz o professor aplicar o mesmo, sendo que a 

teoria de base da atividade nos dias atuais já caiu em desuso. Algo ultrapassado, 

nas palavras da autora, e que, no entanto, ainda era trabalhado em sala de aula 

devido às reformulações criativas de diagramação e apresentação do exercício, 

transformando a disciplina Arte em uma mera reprodutora de formas. Segue abaixo 

um exemplo: 

 

 

Figura 01 – Exercício de ampliação e redução de desenho. 

 

 

É interessante ressaltar que, para a realização deste trabalho, selecionamos 

um grupo de formandos da primeira turma do Curso de Licenciatura em Artes 

Visuais no Polo da Universidade Aberta do Brasil, na cidade de Cachoeiro de 

Itapemirim-ES, e, ao analisarmos uma das apostilas que instruem os alunos, ficamos 

surpresos ao perceber que a mesma em momento algum propunha atividades a 

serem aplicadas aos futuros alunos nas instituições escolares e sim, uma sequência 

de textos que levam o aluno/professor à reflexão sobre o tema central: Teoria da 

Linguagem Visual. Obras de arte em determinados momentos na apostila citada 
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aparecem em determinados momentos e sobre elas é lançada uma reflexão. 

Atividades colocadas em prática pelos alunos/professores que vivenciando 

aprendiam a ensinar.  

Porém, o período histórico segmentado até então nesse capítulo não condiz 

com o relato sobre a apostila criada em 2011, século XXI, por Lincoln Guimarães 

Dias, da Universidade Federal do Espírito Santo, para atender o curso de formação 

em Artes Visuais do Núcleo de Educação Aberta e à Distância. 

A falta de conhecimento teórico e histórico gera ansiedade pelo “novo”, a 

corrida pelo “eu fiz primeiro” gera na educação, no que se refere ao ensino de arte 

no Brasil, uma certa briga entre os arte-educadores. Uma modernidade instalada 

trazendo uma concepção falsa do verdadeiro sentido da arte, que é ocasionada pela 

dependência, como afirma Ana Mae: “nossa experiência histórica mostra que, num 

país econômica e politicamente dependente, o sistema educacional é um reflexo 

dessa dependência” (BARBOSA, 1989, p.11). 

 

 

1.1  A síndrome da periferia – o peso da hegemonia cultural estrangeira 

   

Após a II Guerra Mundial, os países periféricos direta ou indiretamente foram 

fortemente influenciados pelos países mais “desenvolvidos”, não construindo para si 

seus próprios parâmetros, de acordo com suas necessidades e demandas. Foram 

essas influências e artificialidades de suas propostas que não se adaptaram à 

realidade dos países “menos desenvolvidos”, e o mesmo se aplicou à educação. O 

que pode levar à alienação do indivíduo no que se refere ao seu meio, acarretando 

desadaptação, frustração, aproveitamento inadequado, isolando-o assim da própria 

realidade - uma cultura de países avançados sendo importada e aplicada a uma 

realidade subdesenvolvida, isolando-a de seu contexto.  

Segunda a autora Ana Mae Barbosa, ao copiar tudo da metrópole 

“desenvolvida”, gerou-se uma alienação cultural na América Latina. Uma errônea 

dependência que manipulou o sistema educacional a base de treinamento em que o 

cidadão é direcionado ao consumo de mercadorias, o que o torna menos eficaz para 

delinear e transformar o seu meio. Os países “menos favorecidos” perderam sua 

autonomia e tiveram que aceitar as regras e sugestões dos países que se 

sobressaíram na guerra. Como que em uma renúncia da consciência social, não se 
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libertaram para modelar a própria cultura, foi o que aconteceu nesse período. Os 

modelos estrangeiros tomaram a frente de decisões, formando um padrão 

hegemônico que respeitava apenas os países que estavam ditando as regras, o que 

gerou nos demais países julgamentos e aprovações fora do contexto real. 

Um forte exemplo de influências estrangeiras na educação brasileira foram os 

acordos MEC – USAID, na década de 70. Discussão iniciada em 1961, de forma 

secreta, que só foi divulgada anos depois. Reformas implantadas em lei pelos 

militares que tomaram o poder após o Golpe Militar de 1964, que objetivavam 

reformar o ensino brasileiro de acordo com os padrões impostos pelos Estados 

Unidos da América. A reforma mais visível ocorreu na mudança da nomenclatura 

dos cursos oferecidos. Os antigos cursos primário (5 anos) e ginasial (4 anos) foram 

fundidos e renomeados como primeiro grau, com oito anos de duração. Já o antigo 

curso científico foi fundido com o clássico e passou a ser denominado segundo grau, 

com três anos de duração. O curso universitário passou a ser denominado terceiro 

grau. Essa reforma eliminou um ano de estudos, fazendo com que o Brasil tivesse 

apenas 11 níveis até chegar ao fim do segundo grau, enquanto outros países 

europeus e o Canadá possuem um mínimo de 12 níveis - um padrão internacional 

criado apenas para os países subordinados, o que nos faz refletir sobre o interesse 

real dessas mudanças. Por que apenas para alguns países e não para todos?  

Esse acordo atingiu todas as camadas da educação brasileira: níveis 

primário, médio e superior; ramos acadêmico e profissional; reestruturação 

administrativa; planejamento; treinamento de pessoal docente e técnico; controle do 

conteúdo geral do ensino através do controle de publicação e distribuição de livros 

técnicos e didáticos. Sobre isso, Otaíza de Oliveira Romanelli conclui: “desta forma, 

a USAID seguiu as linhas gerais da ajuda internacional para o desenvolvimento da 

educação que, como já foi demonstrado anteriormente, resulta em benefícios 

maiores para o país fornecedores do que para o país beneficiário” (ROMANELLI, 

2003, p. 215). 

Nesse sentido, conforme Ana Mae Barbosa, pode-se dizer que ainda existe 

escravidão no Brasil, não de negros africanos como no período da colonização, mas 

da nossa própria consciência, que ainda encontra-se sob cabrestos da hegemonia 

cultural estrangeira. De acordo com Ana Mae, esse sistema ainda é vigente no país, 

sendo mantido pelos professores: “Os professores são, inconscientemente, os 

veículos que cristalizam o comportamento, o pensamento e o desenvolvimento 
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institucional para garantir a continuidade da dependência” (BARBOSA, 1989, p. 12). 

Os líderes educacionais tentaram disfarçar as influências norte-americanas no 

sistema educacional brasileiro. Mas Ana Mae afirma que: “(...) a reforma educacional 

de 1971, pelo menos no que diz respeito ao conteúdo, é uma cópia simplificada do 

modelo americano, o que vem sendo estrategicamente ocultado ao grande público” 

(BARBOSA, 1989, p. 13). 

Seja da França, da Inglaterra ou dos Estados Unidos, um sistema educacional 

baseado em interesses econômicos e/ou políticos alheios à necessidade local não é 

o melhor caminho a ser seguido. Não é porque grandes potências criam algo que 

deu certo que o mesmo modelo sem adequação terá êxito em outros países com 

realidade distinta. Mas a ideia também não é viver isolado, porém, é preciso lutar 

pela sobrevivência cultural de cada país, de acordo com Ana Mae. A pesquisadora 

realizou uma cronologia da dependência educacional e “invasão cultural” que 

ocorreu no Brasil, o que aponta um sistema massificador sobre o país. 

De 1549 a 1808, o nosso país viveu influências Jesuíticas portuguesas. Ações 

educativas baseada em conteúdo cultural que vieram transportados para a Colônia, 

através dos padres da Companhia de Jesus. Em 1808 a 1970, influência francesa 

com as Missões Francesas no Brasil. Artistas viajantes que compunham as Missões 

Artísticas que vinham retratar a realidade encontrada no novo território descoberto e 

depois difundi-las para o mundo através de obras de arte, como pinturas de cenas 

históricas, retratos e paisagens, aqui então produzidas. Esse foi um período em que 

apenas a minoria, como donos de terras e senhores de engenho, tinha direito à 

educação, o que excluía a grande massa, como os agregados e escravos.  

De 1870 a 1901, ocorreu a difusão da importância do desenho na educação 

popular, pensamento de influência de Walter Smith, que visou difundir os desenhos 

dos países desenvolvidos. Mais um direcionamento que perpetuava as influências 

estrangeiras sob o Brasil. De 1901 a 1914, os princípios liberalistas são 

institucionalizados na escola, sob o Código Fernando Lobo. Em seguida, de 1914 a 

1927, a influência decorria da pedagogia experimental, onde ocorre uma valorização 

da livre expressão da criança como um instrumento de investigação de seus 

processos mentais. 

O Brasil foi exposto duas vezes ao erro, quando: devido ao fato de ser um 

país subdesenvolvido foi subordinado a direcionamentos duvidosos, advindos dos 

países mais desenvolvido e, quando achava que estava copiando de forma assertiva 
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os modelos educacionais dos países em destaque, não adaptou os mesmos à nossa 

realidade. 

 Quando o foco de um país ainda está na agricultura, a população, como 

trabalhadores dos setores, não vê utilidade prática na educação formal ministrada 

pelas escolas, o que gera uma escassa demanda social de educação, foi o que 

ocorreu no Brasil durante décadas. Já com a Revolução de 30, a industrialização e o 

capitalismo, houve uma ampliação do horizonte cultural da população na época. 

Segundo análise de Otaíza de Oliveira Romanelli, o sistema capitalista precisava 

estimular a aquisição de conhecimento para o povo, pois de acordo com o próprio 

sistema eram necessárias pessoas para produzir, trabalhar, e pessoas para 

consumir, uma questão até de sobrevivência do sistema. Assim as influências da 

revolução capitalista na expansão da educação brasileira são afirmadas pela 

pesquisadora: “onde, pois, se desenvolvem as relações capitalistas, nasce a 

necessidade da leitura e da escrita, como pré-requisito de uma melhor condição 

para concorrência no mercado de trabalho” (ROMANELLI, 2003, p. 59). 

 A década de 1930 vem quebrar, em parte, a rigidez do sistema social 

predominantemente dualista, estabelecendo novas oportunidades para as camadas 

sociais. Porém, logo, o sistema educacional, sem romper completamente com o 

passado e sem definições acertadas para o futuro tomou decisões erradas tentando 

acertar, o que refletiu na tentativa de implantar o “novo”. Surgem as incoerências no 

sistema educacional, tremendas oscilações entre as exigências educacionais 

emergentes e a velha estrutura da escola, fazendo expandir o ensino, mas o mesmo 

ensino continua a ser aplicado. De acordo com Otaíza Romanelli, no que se refere à 

educação: “fica assim patente que o grau de defasagem existente se deve também à 

forma como se organiza o sistema econômico que só prescreve um tipo apenas de 

exigência à escola, mas também colabora para que esta continue, embora 

parcialmente, a modelar-se segundo normas antigas (...)” (ROMANELLI, 2003, p. 

56). Novas exigências educacionais foram surgindo de acordo com o período 

histórico vivido, o que modifica profundamente a sociedade em seu período.   

 

Desde de a segunda metade do século XIX, os países mais 
desenvolvidos vinham cuidando da implantação definitiva da 
escola pública, universal e gratuita. De fato, esse século se 
caracterizou, quanto à educação, pela acentuada tendência do 
Estado de agir como educador. É que as exigências da 
sociedade industrial impunham modificações profundas na 
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forma de se encarar a educação e, em consequência, na 
atuação do Estado, como responsável pela educação do povo 
(ROMANELLI, 2003, p. 59). 
 

 

 Houve, pois, uma revolução educacional que atingiu de forma desigual o 

nosso país, pois nem todas as regiões tiveram a expansão capitalista; logo, a 

educação não se expandiu de forma homogênea, formando uma defasagem 

histórica. Um país como o nosso, de grande extensão territorial, acaba por sofrer 

com as diversidades culturais. E fato que as influências estrangeiras, devido ao 

sistema econômico, comandados pelos países mais bem desenvolvidos, atingiram o 

Brasil de forma vasta, desconsiderando a diversidade do extenso território nacional, 

que dificultava essencialmente uma padronização educacional no país. 

De acordo com Otaíza Romanelli, tanto a expansão quanto o modelo formal 

da evolução do ensino brasileiro respondeu sempre a desigualdades de ordem 

política, social e econômica. Cita, ainda, a teoria da dependência como um modelo 

histórico seguido por muitos países. A pesquisadora afirma que enquanto o foco de 

um país for a modernização econômica através da importação tecnológica, a escola 

não desempenhará um papel relevante a não ser em um dos setores básico da 

expansão econômica: treinamento e qualificação de mão de obra (ROMANELLI, 

2003, p. 55). 

 

As relações que podem existir entre o sistema educacional e o 
sistema econômico são, assim, mais profundas: elas se medem 
não apenas em termos de defasagem, mas também em termos 
de exigências reais do modelo econômico. Ambas determinam 
o grau de avanço ou atraso da escola (ROMANELLI, 2003, p. 
56). 
 

 
A repercussão da Semana de Arte Moderna, 1927 a 1935, estimulou um 

período de grande reforma na educação brasileira, momento em que se enaltece o 

nacionalismo no que se refere à percepção da democracia na sociedade. Houve 

também, o início da percepção da necessidade de adaptação dos modelos 

estrangeiros – movimento da Escola Nova. Ainda, as artes plásticas foram 

associadas à expressão corporal, o que foi introduzido no Brasil por Artus Perrelet 

sob influência de John Dewey. 
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Logo chegou a Ditadura de Getúlio Vargas, 1935 a 1948; houve uma diluição 

dos métodos propostos pelo Movimento da Escola Nova, o que gerou uma sensível 

redução do interesse pela arte-educação e a valorização de estereótipos nas salas 

de aula. Em contrapartida, de 1948 a 1958 ocorreu a supervalorização da arte como 

livre-expressão, aceitação da mesma na educação como atividade extracurricular e 

até extra escolar. 

 

Durante a ditadura, os únicos suspiros democráticos no Ensino 
da Arte foram os festivais, especialmente os de Ouro Preto, nos 
quais professores, alunos, artesãos locais e povo em geral 
podiam intercambiar. Por meio dos festivais, os universitários 
de arte tinham contato com o povo e suas culturas (Congresso 
Nacional da Federação de Arte-Educadores do Brasil, 2005). 

 

  

O último período segmentado por Ana Mae foi entre 1958 e 1963, momento 

em que foi permitida a organização de classes experimentais pela lei federal.  

Surgem também algumas influências das concepções sobre educação de Paulo 

Freire e, ainda, é decretada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, passos decisivos para a emancipação da educação, pois o foco do 

governo passou a ser expansão econômica e a modernização das instituições. 

A primeira universidade brasileira moderna foi fundada em Brasília e tinha 

como objetivo pesquisas e estudos de educação através da arte educação; uma 

universidade marcada por ideias e críticas reais, influências de Paulo Freire, método 

de libertação através da conscientização, visando um parâmetro nacional – único 

modelo educacional que pode ser considerado realmente brasileiro. 

Um grande passo decisivo é dado nesse último período, no que se refere à 

emancipação da educação. A cultura e a educação brasileira atingem alto grau de 

autoidentificação. Momento de renovação cultural que alcançou todos os campos. 

Movimentos de valorização da cultura popular afloram em todo o país. As 

expressões artísticas: o teatro, a literatura, o cinema, a música, a arquitetura, 

ganham voz e valor, dentro e fora do Brasil, que começa a mostrar sua cara no 

exterior. E a educação participa desta mudança social e cultural. 

Com a intervenção militar de 64, o governo afasta ideologicamente todas as 

tentativas e projetos anteriores, conduzindo o sistema educacional para um novo 

caminho e dando a ele novos rumos, como que em uma tentativa de frear os 

estudos e pesquisas até então desenvolvidos sobre o tema. Em seguida, instala-se 
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o modelo tecnocrático e o sistema de controle e expansão econômica passa a ser a 

grande preocupação no momento. 

Surge, em 1969, o currículo mínimo exigido pelo Ministério da Educação, que 

deixa a desejar na formação dos futuros arte-educadores, e possibilita a arte ser 

uma disciplina periférica no currículo, devido a uma má qualidade do ensino 

compulsório. Portanto, o que se vê no sistema educacional é uma dualidade plena: 

 
Se a primeira função tende a utilizar a arte na escola para 
„ajudar os estudantes a se tornarem mais humanos, fazendo 
com que valorizem a arte como um aspecto importante de suas 
vidas‟, a função latente da escola procura acomodar o 
desenvolvimento e o processo de humanização das crianças à 
autoridade cognitiva e social da escola como „uma introdução à 
aceitação da autoridade de outras instituições‟ (BARBOSA, 
1989, p. 24). 

 

Em 1971, com a Lei nº 5.692, houve uma reforma educacional que colocou a 

arte como disciplina obrigatória na educação básica do país. Parafraseando Ana 

Mae, foi uma multiplicação não planejada, mas muito festejada pelos profissionais 

de arte-educação, e que levou à abertura do curso de graduação em Educação 

Artística: 

 

Esses cursos de graduação chamados „Licenciatura Curta em 
Educação Artística‟ estão produzindo professores inócuos, uma 
vez que os administradores pretendem formar em dois anos um 
professor que, por lei (Lei 6592, de 1971) ensinará, 
obrigatoriamente e ao mesmo tempo, artes visuais, música e 
teatro a alunos da primeira à oitava série e até mesmo alunos 
de segundo grau (BARBOSA,1989, p. 23). 
 

 
É claro que essa polivalência, como princípio de interdisciplinaridade, não se 

adéqua tão fácil à vida dos profissionais. Tentando fugir da mediocridade criada no 

que se refere à disciplina em questão, visando atender as necessidades da lei, logo 

surgiram os cursos de Licenciatura Plena, como uma especialização aos 

estudantes/professores em Artes Visuais, Música ou Artes Cênicas, com o objetivo 

os preparar melhor, após o término da Licenciatura Curta, bem como cursos de 

especialização, voltados supostamente para o segundo o grau. Como esse 

segmento oferta poucas vagas para a disciplina, pois o mesmo oferece aos alunos 

uma aula por semana, não houve muito interesse pelas especializações citadas 

acima. O que ocorreu foi uma dualidade de formação que gerou certa exclusão. 
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Houve alguns estados do Brasil que deram preferências para a contratação de 

profissionais pela Licenciatura Curta, em algumas escolas particulares também, pois 

se imagina que o profissional com a especialização pudesse cobrar mais em seu 

salário. 

Portanto, a arte-educação, hoje, século XXI no Brasil, tem em seu histórico 

certa justificativa para a real situação encontrada, uma luta por um padrão cientifico 

comprovado: ainda uma busca incessante por um caminho certo a ser seguido em 

meio a tantos encontros e desencontros que apontam a disciplina como um rumo 

cheio de segmentos hora testados hora não, sem padronização e certeza de 

encontros qualitativos. 

 

 

1.2 As influências do pensamento de Dewey no Brasil 

 

Ana Mae Barbosa analisa e argumenta sobre a influência de John Dewey no 

ensino da arte no Brasil em seu livro “Recorte e Colagem”, que contém fragmentos 

da tese de seu doutorado sobre a influência americana no ensino da arte no Brasil. 

Renovações e mudanças no sistema educacional e de direcionamento dos 

interesses para a educação popular são pontos apontados por Ana Mae ao se referir 

a John Dewey. Ou seja, um novo rumo para a disciplina: estender o ensino da arte a 

todas as classes sociais, até então restrita às altas camadas da sociedade. A 

pesquisadora vê o ensino da arte objetivando a integração da cultura e preparação 

para o trabalho.  

Para Ana Mae, em 1930, os arte educadores estiveram mais preocupados em 

buscar e entender novos métodos estrangeiros, mas não se preocupavam em 

analisar as condições propícias à aprendizagem e adaptar às condições do Brasil. 

Assim, não se pensava no sentido do método contextualizando à realidade do aluno, 

não visando através do embasamento do ensino usar a arte como um instrumento 

de reflexão crítica, extensão e aprofundamento envolvendo o cognitivo, afetivo e 

social do aluno. 

De acordo com Ana Mae, o modelo sugerido por Dewey estava sendo apenas 

reproduzido nas escolas brasileiras sem adaptações necessárias. Logo não daria 

certo. E foi o que ocorreu décadas depois. Esse quadro veio a ser criticado e, mais 
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uma vez reformulado o ensino da arte no país, sendo deixado de lado os moldes de 

John Dewey no país. 

A história do ensino da arte, para Ana Mae, aponta para um ensino em que 

aluno e seu meio se interpenetram. Para que isso se efetive,  há a necessidade de 

abertura para a troca e recriação. O meio e o indivíduo interagindo de tal maneira 

que ambos possam se misturar a ponto de não mais se identificar dois pontos, mas 

sim uma mistura tão homogênea, em que só se vê um em meio ao sistema. 

Os pensamentos de John Dewey marcam o período da Escola Nova (1927-

35) no Brasil. Ana Mae cita um exemplo dessa influência aos arte educadores 

brasileiros, introduzidos e considerados vanguarda educacional no país: “...o caso 

do ensino das artes plásticas associado à expressão corporal tão em voga hoje em 

dia, mas que foi introduzido no Brasil em 1929 por Artus Perrelet sob influência de 

Dewey” (BARBOSA, 1989, p. 25). Assim como a observação de desenhos como 

reflexão visual e a ideia de arte como expressão, dentre outras, são também 

influências de filosofo norte americano. 

No momento em que o Brasil renovava seu interesse pela educação popular, 

período correspondente ao fim do século XIX, 1870 a 1890, foi um momento em que 

as influências de John Dewey chegaram ao país, cujas maiores influências vieram 

nas décadas de 20 e 30. Em ambos os períodos, a ideia dominante era estender o 

ensino da arte a todas as classes sociais: arte estudada como preparação para o 

trabalho ou como instrumento integrador da cultura. 

Porém, quando houve uma mudança na ideia central da disciplina Arte na 

educação, os arte educadores ficaram sem norte para suas aulas, e começaram a 

aplicar modelos e estratégias sem muita certeza dos resultados. Foi o momento em 

que as influências estrangeiras entraram no sistema educacional brasileiro.  

Ana Mae, em “Recorte e Colagem”, discutia as influências de John Dewey na 

arte educação no Brasil, pois era adepta de várias influências do filósofo, 

concebendo a prática da arte como fase final de uma experiência, como expressão 

de aula. Mas, ao mesmo tempo, discordava com as formas como eram interpretados 

e distorcidos os métodos de Dewey, sugeridos por vários brasileiros da época, 

como: Anísio Teixeira; Nereu Sampaio no Rio de Janeiro, que para ela erradamente 

interpretou a apreciação naturalista como uma representação realista; Artus Perrelet, 

em Minas Gerais, que deturpou a apreciação como um processo fenomenológico do 

conhecimento, e na Escola Nova, em Pernambuco, apontando sempre seu interesse 



31 

 

pelos métodos, mas ao mesmo tempo sua indignação com a falta de 

contextualização e adaptação dos métodos à realidade brasileira.  

Popularizar a arte no Brasil se tornou sinônimo de mera rotina, afirma Ana 

Mae: 

 

Esses modelos fracassaram porque se tornaram um 
procedimento mecânico nas escolas e algumas vezes foram 
importações de interpretações errôneas e simplificações do 
autor no seu próprio país (BARBOSA, 1989, p. 121). 

 
 

Em suma, perante tantos modelos acima citados, no decorrer histórico, o arte 

educador buscou-se encontrar visando um norte em meio a miscigenação sem 

contexto, que acabou por ocorrer; porém, ainda hoje há uma obsessão desses 

profissionais e até mesmo do próprio sistema educacional como um todo por novas 

técnicas e modelos de organização da disciplina em questão. 

No próximo capítulo discorreremos sobre a realidade atual da disciplina de 

Arte em nosso país, ainda tomando como embasamento a história da arte educação 

no Brasil, a partir da qual proporemos contrapontos com os dias de hoje. Partir do 

princípio histórico nos faz compreender melhor os fatos atuais, nos tornando mais 

familiarizados. 
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2 OS DESAFIOS DO ENSINO DE ARTE NO BRASIL DE HOJE – DIÁLOGO COM 

O NOVO CURRÍCULO ESCOLAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

De acordo com o histórico do ensino de arte na educação escolar no Brasil, 

poderia se dizer que as tendências pedagógicas que se sucederam, de certa forma, 

ainda estão presentes em diversos contextos educativos. Seja nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, diretrizes mais amplas, ou no novo currículo escolar do 

Estado do Espírito Santo, vestígios, por exemplo, de indicações teóricas de 

pensamento de John Dewey, no que refere à disciplina de Arte, são nitidamente 

encontrados. Entender como se dá, em meio a esse tumultuado e influenciado 

caminho traçado pela disciplina de Arte, o curso de formação desses professores, 

qual a concepção de arte ensinada, assim como quais orientações didáticas são 

estimuladas, é o que nos instiga a esta pesquisa. Para tal, relembremos 

resumidamente pontos históricos que colocam a disciplina em questão em seus 

altos e baixos. 

Este quadro se deu perante um turbulento caminho, pois, desde o princípio no 

Império, no século XIX,  instala-se a Academia Imperial de Belas Artes do Rio de 

Janeiro, em que o aprendizado se dava através da mimese; da cópia, marcada pela 

repetição mecânica de modelos; e  do Neoclassicismo, com uma contenção e 

controle dos sentidos do artista, no que se refere à sua própria expressão. Já no 

período da República, surgiu a escola tradicional, cujos modelos americanos, 

ingleses e belgas tornaram-se forte influência no Brasil sem qualquer preocupação 

com a cultura narrativa e as atividades artísticas foram relacionadas ao progresso 

industrial, predominando ainda a concepção neoclássica. Os métodos eram a 

exposição verbal e a demonstração da matéria; predominava a autoridade do 

professor, o silêncio e a atenção:  

 
A partir dos anos 50, música, canto orfeônico (desde os anos 
30) e trabalhos manuais (separadamente por meninos e 
meninas) passam a compor o currículo escolar. O teatro 
acontecia nas festas de final de ano ou nas datas 
comemorativas do calendário escolar. (...) O textos eram 
memorizados e ocorria pouco trabalho em grupo, interpretação 
ou improviso. A criança decorava, separadamente, sua fala e o 
fim da fala do colega para saber “a hora de entrar”, o que era 
suficiente para a montagem, com poucos ensaios coletivos 
(IAVELBERG, 2003, p. 111). 



33 

 

 
Em 1930 surge, no Brasil, a escola nova ou escola ativa, que se disseminaria 

em 1950/1960, defendendo a livre expressão, auto expressão espontânea, livre das 

influências de padrões e modelos. “Com John Dewey (filósofo americano, 1875-

1952), Herbert Read (filósofo inglês, 1893-1068), Viktor Lowelfeld (filósofo alemão, 

1903-1960), o ensino da arte na escola nova torna-se um marco curricular 

importantíssimo na história das escolas brasileiras” (IAVELBERG, 2003, p. 112). O 

novo currículo escolar do Estado do Espírito Santo reconhece as variadas 

concepções de arte que a disciplina galgou durante sua história, e expõe em seu 

texto que: “Esse contexto gerou teorias como a da arte como expressão e a da arte 

como conhecimento, que, embora diferenciadas, influenciaram a educação da Arte” 

(ESPIRITO SANTO, 2009, p.79, grifos no original). Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais reconhecem que: “Embora descontínuas e insatisfatórias quanto à 

especificidades artísticas, há algumas tentativas de melhoria do trabalho educativo 

de Arte em escolas médias brasileiras nas últimas décadas do século XX”. 

O Movimento Educação Pela Arte foi divulgado por Augusto Rodrigues 

(1948), na sua Escolinha de Arte do Brasil, no Rio de Janeiro, que seguia a 

orientação de Read e era baseada na expressão da liberdade criadora individual e 

no papel do indivíduo na sociedade. Correspondeu ao momento em que as 

proposições da arte moderna e as disciplinas psicologias, psicanálise e antropologia 

se encontravam envolvidas na arte, colocando mais ênfase no processo e na 

expressão com conteúdos desenvolvidos de acordo com as experiências 

vivenciadas, e menos nos aspectos sociais. O desenvolvimento e o aprender a 

aprender tornaram-se focos mais importantes do que aprender o conteúdo: 

 

No Brasil, houve muita deformação na assimilação dessas 
propostas. Qualquer mudança que não for acompanhada por 
formação continuada de professores tente a ser deformada na 
prática educativa. Assistimos, nas escolas brasileiras, a um 
excesso de psicologização no ensino da arte, com práticas 
espontaneístas de sensibilização e experimentação técnica 
pobre e desorientada (IAVELBERG, 2003, p. 114). 

 

Na Lei nº 5.692/71, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a arte foi 

incluída no currículo escolar do Ensino Fundamental e Médio com o título de 

Educação Artística, considerada, porém, como “atividade educativa” e não como 
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disciplina. A consequência foi a perda da qualidade dos saberes específicos das 

diversas formas de arte, dando lugar a uma aprendizagem reprodutiva. O “fazer por 

fazer” descrito por Ana Mae Barbosa é apresentado também como ponto negativo à 

disciplina no novo currículo escolar do Estado do Espírito Santo e no Parâmetro 

Curricular Nacional, já que ambos apontam que a Arte deixa de ser valorizada como 

conhecimento humano, histórico e importante na educação escolar. Ainda, de 

acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, os professores “deveriam 

atender a todas as linguagens artísticas (mesmo aquelas para as quais não se 

formaram) com o sentido de prática polivalente, descuidando-se de sua capacitação 

e aprimoramento profissional” (BRASIL, 1997, p.170).  

Mediante uma atividade sem compromisso com o conteúdo, uma lei que 

minimizava o papel da arte na escola, em resistência a essa legislação e em 

decorrência das más experiências de arte no campo da educação derivadas da 

aplicação da lei, iniciou-se, no Brasil, um importante movimento de caráter político e 

acadêmico, que reuniu professores de arte em eventos regionais, estaduais e 

educacionais e em associações de arte educadores por todo o país. 

Nos anos 60 e 70 surgiu a escola tecnicista, ligada ao sistema produtivo 

capitalista, voltada para o interesse da sociedade industrial com o cunho de preparar 

os alunos para o mercado de trabalho. Uma abordagem mecânica e racional 

condicionada a uma relação direta de estímulo/resposta - características essas que 

apontam uma certa ruptura com os objetivos da escola nova ou ativa, em que 

“aprender a fazer” era uma orientação forte da proposta. “O professor era 

responsável pela eficiência e eficácia do ensino. Seu papel era técnico, “neutro” e 

“imparcial”. O enfoque era diretivo” (IAVELBERG, 2003, p. 115). 

Em 1987, durante o I FLAAC, em Brasília, foi criada a Federação Nacional de 

Arte-Educadores do Brasil (FAEB), que de acordo com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais: “passou a discutir questões sobre cursos de Arte, nas diversas 

linguagens artísticas, da pré-escola até a universidade, incluindo a formação de 

profissionais educadores...” (BRASIL, 1997, p.170). Essa Federação possui intensa 

atuação até os dias de hoje, no que se refere à luta para que a disciplina de Arte. A 

FAEB é a primeira entidade nacional da área de arte e congrega a ação 

pesquisadores responsáveis por uma produção significativa referente aos temas da 

Educação Básica e do Ensino Superior, bem como dos processos educativos 

informais e não-formais, privilegiando o diálogo interdisciplinar das linguagens – 
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artes visuais, dança, música e teatro, de modo que tenha “o mesmo patamar de 

igualdade com os demais conhecimentos humanos presentes na escola básica” 

(BRASIL, 1997, p. 171). Do mesmo modo, ocorre com a AESP, em 1982, que 

surgem como movimentos de organização de professores de arte. 

 

Para ajudar no enfrentamento e superação dos problemas, 
ausências e distorções que dificultaram o ensino e 
aprendizagem de arte, foram organizadas, a partir de 1982, as 
Associações de Arte-Educadores em diversos Estados de 
nosso País, compostas pro professores licenciados, 
educadores e artistas atuando em artes plásticas, música, 
teatro e dança (BRASIL,1997, p. 170). 

 

Novos posicionamentos sobre o ensino e a aprendizagem da arte foram 

propostos, direcionamentos e fundamentados, os quais passaram a ser difundidos e 

a serem a base dos programas de pós-graduação em arte educação no Brasil (tendo 

início em São Paulo) assim como também influenciaram a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional de 1996. 

Já em 1998, com uma alteração na LDB, a denominação de “Educação 

Artística” é substituída por “Ensino da Arte”, ficando para trás o “fazer por fazer”, 

uma simples atividade baseada na “livre-expressão”, passando a ser vista como 

uma forma de conhecimento. Dois dos doze objetivos do novo currículo escolar do 

Estado do Espírito Santo, criado em 2009, apontam a disciplina de Arte com 

objetivos que a sugerem como conhecimento, quais sejam: “promover a inserção da 

Arte como área de conhecimento da linguagem, estabelecendo diálogo com as 

outras áreas; incentivar a pesquisa e a investigação, possibilitando a identificação e 

o estabelecimento de relações entre a Arte e as manifestações artísticas e culturais 

nos âmbitos regionais, nacionais e internacionais em diferentes tempos 

históricos”(ESPÍRITO SANTO, 2009, p. 81), como que em uma metodologia 

interdisciplinar no sistema educacional, assim visando certo valor.  

Assim, também prevê como objetivo os Parâmetros Curriculares Nacionais:  

 

Além de saber produzir e apreciar trabalhos de linguagens 
artísticas, outra expectativa é que os alunos aprendam a 
valorizar a produção artística dos múltiplos grupos sociais, em 
tempo e espaço diferenciados, com respeito e atenção 
referentes nas suas qualidades específicas enquanto 
manifestações, gerando tanto a fruição/apreciação quanto o 
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cuidado com a preservação destas manifestações artísticas e 
estéticas (BRASIL, 1997, p. 179). 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais funcionam como um leque maior de 

indicações, com vistas a uma padronização no sistema educacional de forma 

nacional, funcionando como referência para uma padronização um tanto quanto 

mais regionalizada, e que se apresenta neste trabalho como o novo currículo escolar 

do Estado do Espírito Santo. Alternativas metodológicas objetivando uma educação 

transformadora no Estado do Espírito Santo são propostas pelo novo currículo 

escolar: 

 

(...) uma aproximação dos diversos espaços-tempos, das 
múltiplas experiências em Arte para dialogar dentro da escola, 
promovendo uma proximidade com as produções de diferentes 
estéticas, estilos, materialidades e modos de fatura. Desse 
modo o currículo é uma referência e lócus agregador dos 
conhecimentos acumulados pela humanidade, ou seja, 
considera os espaços e os entre-espaços, compondo uma rede 
de informações sem uma hierarquia de saberes (ESPÍRITO 
SANTO, 2009, p. 81). 

 

Esse documento nacional tem por objetivo explicitar diretrizes gerais da 

educação, expondo indicadores para melhor compreensão sobre a disciplina de Arte 

“com o intuito de ajudar nas reflexões e nas práticas de professores que trabalham 

linguagens artísticas na disciplina Arte (...)” (BRASIL, 1997, p. 169), nos fazendo 

repensar o sentido do ensino e aprendizagem de linguagens artísticas. Embora não 

apresentem caráter de obrigatoriedade, vêm servindo para a elaboração de planos e 

projetos pedagógicos nas escolas das redes pública e privada em todos os níveis de 

ensino. E de forma sucinta, direciona a educação para preparar o aluno para a vida, 

qualificá-lo para a cidadania e trabalho e ainda para a continuidade nos estudos  e 

aprender a aprender.  

Cumpre-nos ressaltar a importância da contextualização, seja em que área 

for: Ciência da Natureza e Matemática, Ciência Humana ou Linguagens e Códigos. 

Os PCN apontam também a relevância da interdisciplinaridade para as matérias 

propostas, o que não dilui ou elimina disciplinas, mas sim organiza e interliga as 

mesmas. Parâmetros esses que foram contextualizados no Estado do Espírito 
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Santo, em 2009, e a partir deles criado o novo currículo escolar para nortear as 

escolas estaduais desse estado. 

Os PCN de arte, com a LDB 9.394/96 definem quatro linguagens para a 

disciplina: artes visuais, dança, música e teatro. Linguagens essas valorizadas no 

novo currículo escolar do Estado, como podemos observar em alguns dos doze 

objetivos da disciplina propostos no documento local, como: “explorar nas 

linguagens artísticas (artes visuais, artes cênicas, música e dança) suas faturas [...]; 

criar condições para articular diferentes linguagens (visuais, cênicas, musicais e 

corporais), compreendendo-as como produção cultural inserida nos diversos 

espaços e tempos e em suas múltiplas formas de manifestação; incentivar a 

investigação e a vivência das linguagens artísticas [...]; proporcionar 

espaços/tempos de produção artísticas, individuais e/ou coletivas, nas linguagens 

artísticas [...](ESPÍRITO SANTO, 2009, p. 81). Assim também propõe os Parâmetros 

Curriculares Nacionais: 

...é possível ousar contatos entre as suas diversas fronteiras de 
conhecimento e entrelaçá-las quando a serviço do alargamento 
cultural dos alunos. Trata-se de momentos de disciplinaridades 
ou de trânsitos entre fronteiras de conhecimentos, objetivando  
uma educação transformadora e responsável, preocupada com 
a formação e identidade do cidadão (BRASIL, 1997, p. 172). 

 

Documentos que revigoram o ensino da Arte no Brasil, momento em que a 

disciplina traça um norte a ser seguido visando certa valorização. 

 

A nomenclatura “arte-educação” passou a ser fortalecida, com 
o intuito de aglutinar as pessoas com formação nas diferentes 
linguagens artísticas em torno de uma bandeira comum: a 
defesa da qualidade no ensino da arte e a luta contra a 
chamada “polivalência” (RICHTER, 2008, p. 323). 

 

Os educadores passam a trabalhar a partir de três eixos de aprendizagem 

significativa de acordo com os PCN: fazer artístico do aluno, disposto na 

competência Representação e Comunicação; a apreciação do estudante, inserido na 

competência Investigação e Compreensão; e a reflexão sobre a arte como objeto 

sociocultural e histórico, contido na competência Contextualização Sociocultural - 

eixos esses que adequados ao Estado do Espírito Santo são ampliados para quatro 
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saberes, que só foram divididos, porém, não apresentam hierarquias entre eles e 

que devem estar presentes em um currículo de Educação da Arte. São eles: 

“saberes sensíveis, estéticos – históricos e culturais; linguagens artísticas e seus 

diálogos; expressão/conteúdo; processos de criação”(ESPÍRITO SANTO, 2009, p. 

83). São, portanto, quatro pilares que funcionam como orientação metodológica para 

o professor de Arte planejar as suas aulas, a partir dos objetivos e conteúdos 

propostos. 

Surge, nesse período, um novo modelo de ensino, a escola construtivista, que 

contém em sua metodologia de ensino-aprendizagem a resolução, criação, 

interpretação e convívio com os problemas, em que os conteúdos são definidos 

conforme sua utilização social na formação para a cidadania e aplicação na vida 

escolar ou cotidiana do aluno. Metodologias que vão ao encontro dos pensamentos 

de Ana Mae Barbosa, no que se refere à relevância da contextualização do ensino e 

também aos atuais objetivos propostos para a disciplina de Arte pelo novo currículo 

escolar do Estado do Espírito Santo, como: “possibilitar a observação, a reflexão, a 

investigação e o estabelecimento de relações entre a arte e a realidade; fomentar a 

inserção da Arte e as possibilidades que ela apresenta como leitura de mundo” 

(ESPÍRITO SANTO, 2009, p. 81); assim como objetivos que galgam o 

desenvolvimento do lado humano do aluno, como: “humanizar as relações pessoais 

e interpessoais, promovendo conhecimento artístico e estético e o respeito à própria 

produção e a dos colegas; mediar o diálogo entre os diversos sujeitos da escola 

(professores, alunos, técnicos administrativos entre outros) e os da comunidade 

sobre as possibilidades de inclusão que a Arte proporciona em seus diferentes 

espaços/tempos de manifestações e vivências” (ESPÍRITO SANTO, 2009, p. 82). 

Esses objetivos corroboram as sugestões dos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

como segue:  

 

O intuito do processo de ensino e aprendizagem de Arte é, 
assim, o de capacitar os estudantes a humanizarem-se melhor 
como cidadãos inteligentes, sensíveis, estéticos, reflexivos, 
criativos e responsáveis, no coletivo, por melhores qualidades 
culturais na vida dos grupos e das cidades, com ética e 
respeito pela diversidade (BRASIL,1997, p. 173). 
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A Unesco, através do relatório de Jacques Delors, na Comissão Internacional 

sobre Educação para o século XXI, 1996, define também quatro pilares para a 

educação: saber saberes, saber fazeres, saber ser e saber ser no convívio com o 

outro. Visando o desenvolvimento do aluno local, o texto do novo currículo escolar 

do Estado do Espírito Santo aponta a citação a seguir, que demonstra estar 

embasada nas determinações superiores: “No desenvolver de processualidades 

artísticas, os sujeitos entram em contato com elementos que lhe fornecem meios 

para observar, perceber e atuar no mundo de forma mais ampla” (ESPÍRITO 

SANTO, 2009, p. 81). Uma proposta voltada para a recuperação dos valores 

humanos fundamentais na educação escolar que converge para “as diretrizes 

enunciadas aqui buscando contribuir para o fortalecimento da experiência sensível e 

inventiva dos estudantes, e para o exercício da cidadania e da ética construtora de 

identidades artísticas” (BRASIL, 1997, p. 169). 

A partir da década de 90, proliferaram os projetos voltados para as políticas 

públicas de formação para os professores. O Brasil participou, sem escolha, do 

aparecimento de diversos problemas tornando impossível a efetivação da arte no 

meio escolar, conforme pode ser observado abaixo: 

 

Isso se deu quer pela concepção pedagógica equivocada – a 
de fusão polivalente das linguagens artísticas, “conceito” que 
tentava abrigar um ensino pretensamente “interdisciplinar” das 
artes cênicas, plásticas, música e desenho, ministrado por um 
mesmo professor, da 1ª a 8ª série do 1º grau –, quer pela 
inadequação física das escolas ou então pela necessidade que 
se impôs quanto à improvisação de professores, provenientes 
das demais disciplinas, para preencher as lacunas criadas pela 
nova atividade escolar, já que não havia professor qualificado 
para tal. Formou-se, assim, uma verdadeira confusão que 
passava pela questão da competência profissional, do enfoque 
teórico-metodológico, das técnicas e materiais didáticos, como 
pelo próprio preconceito dos professores das outras disciplinas 
quanto à incompreensão da arte como forma de conhecimento, 
o que infelizmente perdura até hoje (Congresso Nacional da 
Federação de Arte-Educadores do Brasil, 2005). 

 

Do fim do século XX à atualidade, a educação assumiu de certo modo um 

papel central como mola propulsora de um país que se organizava para se constituir 

numa potência econômica. Entretanto, não é difícil perceber que, do ponto de vista 

da qualidade, ainda temos muito o que caminhar na educação. Nunca se ouviu falar 
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tanto em investimentos na área, tema que vem sendo prioridade em todas as 

esferas políticas. A palavra educação faz parte hoje do vocabulário contínuo dos 

brasileiros. Verbas são aplicadas na educação em quantidades até então nunca 

vistas, no entanto, não nos parece muito claro existir um plano educacional 

consistente que veja a disciplina arte, por exemplo, com seus reais méritos perante o 

desenvolvimento possível do indivíduo. É fato o aumento do número de debates 

sobre o tema, seja em pesquisas ou dentro da escola, porém,o novo currículo 

escolar do Estado do Espírito Santo em seu texto escreve sobre a função da 

natureza na importância da Arte, citando Fernando Pessoa: “A necessidade da arte 

é a prova de que a vida não basta” (ESPÍRITO SANTO, 2009, p. 80). 

Enviar para as escolas vídeos documentários em DVD‟s, fantoches, livros 

interativos, tintas e pinceis, não significa a certeza da realização das tarefas. 

Disponibilizar material didático não concretiza o uso do mesmo. Muitas escolas, 

inclusive, guardam o material recebido para não perder ou estragar. Os profissionais 

da educação precisam estar dispostos, autorizados, preparados e cientes das 

oportunidades para a utilização, o que envolve o íntimo desse profissional, que 

precisa estar estimulado. 

O sistema educacional precisa de um retorno satisfatório para a sociedade, 

que será mensurado pela qualidade do ensino, e que, por sua vez, se refletirá no 

cotidiano do aluno e sua formação e não pela quantidade de estudantes que passam 

pelas escolas. Contrapondo essa realidade cruel vivida na educação atualmente, 

John Dewey, filósofo norte-americano, afirma que: “na arte, os significados são 

imediatamente dados não porque o conteúdo não seja mediado, mas porque ele é 

reflexivo, fazendo a atenção voltar-se para a forma e a matéria que o expressam. 

Essa reflexividade é a expressão”. E dá sequência, indicando o potencial da arte “e 

o faz transcendendo os significados acumulados e revelando novas possibilidades” 

(DEWEY, 2001, p. 45). Pensamento esse que converge para as determinações 

apresentadas no novo currículo escolar do Estado do Espírito Santo. Se em 2009, 

os pensamentos de Dewey foram citados como embasamento das práticas para a 

disciplina de Arte na escola no documento acima citado, isso nos aponta que os 

mesmos pensamentos de décadas atrás que foram, de acordo com Ana Mae, mal 

compreendidos no Brasil, poderiam estar tendo uma segunda chance na prática 

educacional brasileira. 
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Os pensamentos de John Dewey, que serão narrados no próximo capítulo, 

nos apontam na arte possíveis caminhos para uma evolução social advinda nas 

escolas. Quando se trabalha a arte em sala de aula como uma experiência que 

venha a proporcionar interação com o indivíduo, esse se torna interessado em 

apreender o que é novo, em adquirir conhecimentos através de atividades 

prazerosas, que o fazer artístico, por exemplo, proporciona. 

 

O ensino das artes, em suas várias linguagens, assume papel 
estratégico, na medida em que representa uma dimensão 
relevante da equidade de oferta de oportunidades de educação 
com qualidade. Esta abordagem permite uma melhoria dos 
processos de ensino-aprendizagem, tendo no ensino das artes 
um instrumento de ampliação da visão e compreensão do 
mundo, o que inclui necessariamente, como um de seus 
resultados, a melhoria do rendimento escolar Congresso 
Nacional da Federação de Arte-Educadores do Brasil (XV 
CONFAEB, 2004, 2005, p. 15). 
 

 

Ao longo de nossa história cultural, a problemática educacional vem sendo 

debatida, mas ainda as deficiências pedagógicas e curriculares do próprio processo 

de formação existem e não há um consenso que vincule uma boa formação 

profissional a uma boa formação educacional, seja de ambos, professor e alunos.  

Dewey, em seu Livro Experiência e Educação, favorece explicitamente as 

práticas escolares progressivas e reconhece as falhas de cada corrente de 

pensamento, como a tradicional, por exemplo. O que nos faz questionar “se a 

escola, como negócio ou como projeto de pesquisa, é o melhor modelo para 

maximizar a aprendizagem dos alunos” (DEWEY, 2001, p. 11). 

O que se percebe, com os levantamentos históricos para esse trabalho, é que 

muitos modelos educacionais referentes à disciplina de Arte já funcionaram ou 

tentaram funcionar no país e que muitos teóricos tentam explicar o valor da arte para 

a educação. Para os Parâmetros Curriculares Nacionais, a disciplina de Arte pode 

favorecer o interesse por novas possibilidades de aprendizado, de ações, de 

trabalho com a arte ao longo da vida. O currículo escolar do Estado do Espírito 

Santo aponta que é:  

 

Desnecessário dizer que a Arte está sempre a favor da vida e, 
como tantos poetas já insistiram, ela é o sonho que todos nós 
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sonhamos em busca de um ideal. Daí que sua função mais 
humana, política e revolucionária seja revelar que a vida pode 
ser mais completa e comunitariamente mais feliz (ESPÍRITO 
SANTO, 2009, p. 80). 
 

 

A visão de Dewey exerce influência ainda hoje no meio educacional, mas 

muito pouco de suas ideias foram realmente aplicadas ao longo dos anos no Brasil. 

É muito insatisfatório perceber que suas propostas ainda estejam sendo pouco 

aproveitadas e/ou questionadas. Seria interessante que a escola pudesse ter 

profissionais da educação que tenham as perspectivas de Dewey intrínsecas em 

seus trabalhos em sala de aula, e que suas ideais possam permear amplamente as 

noções atuais de educação. Dewey apresentou a proposta de uma escola como um 

“laboratório no qual alunos e professores aprendam juntos através da experiência e 

da exploração intelectual do mundo que o cerca” (DEWEY, 2011 p. 11). 

Mas, afinal, seria esse projeto possível no Brasil? Como não dizer que John 

Dewey, em sua teoria, não está certo sobre o valor da experiência na vida do ser 

humano? Como desvalorizar a arte e não se apropriar dela nas instituições 

escolares? São questões que, ainda hoje, possibilitam reflexões.  

Acredita-se que uma formação ampla do aluno é o que se deve ser focado 

nas instituições escolares, possibilitando o desenvolvimento no aluno do aspecto 

cognitivo, mas também o sensitivo. Uma preparação integral visa atender a qualquer 

exigência do mundo. Não se pode renegar algo que Platão, há tempos atrás, afirmou 

sobre a relevância da formação integral e ainda, como exemplo, inseriu no sistema 

educacional da época a música e a poesia, visando essa formação.  

Após o breve histórico da arte no Brasil, acima relatado de forma sucinta, e a 

realidade atual dos direcionamentos do novo currículo escolar para o Estado do 

Espírito Santo, bem como os Parâmetros Curriculares Nacionais, apresentaremos a 

concepção de John Dewey sobre a arte como experiência no capítulo a seguir. 
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3 ARTE E VIDA NO PENSAMENTO DE JOHN DEWEY 

 

Filósofo e pedagogo norte-americano, John Dewey, em seus estudos e 

pesquisas, teve influências grandes pensadores que o antecederam, como: 

Platão, Locke, Rousseau, Kant, Hegel, Darwin, entre outros. Dewey estimulou 

pensamentos que vinculam a arte à reforma social, um Pragmatismo que nos 

parece, ainda hoje, muito atual na medida em que defende a experimentação. Ele vê 

na prática das atividades um rumo positivo para a formação humana. É nesse 

sentido que a estética torna-se muito mais central e significativa quando admitimos 

que, ao abranger o prático, ao refletir e informar sobre a práxis da vida, ela também 

diz respeito ao social e ao político. O novo currículo escolar do Estado do Espírito 

Santo cita Jorge Miguel Marinho e diz que: “(...) a Arte, junta à inventividade do 

imaginário e ao registro concreto de real, é apelo coletivo, expressão comunitária, 

espelho de todos e de cada um” (ESPÍRITO SANTO, 2009, p. 80). Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais apontam que conhecer arte “significa os alunos apropriarem-

se de saberes culturais e estéticos inseridos nas práticas de produção e apreciação 

artísticas, fundamentais para a formação e o desempenho social do cidadão” 

(BRASIL, 1997, p.169). 

Segundo Shusterman, para Dewey, o conceito de arte é muito extenso e 

aberto, “a noção de experiência estética cobre inúmeros objetos que não temos o 

hábito de ver como artísticos (por exemplo, arrumação de uma sala ou a atividade 

esportiva)...” (SHUSTERMAN, 1998, 21). Assim, ao ver de Shusterman, Dewey 

defende a relevância da arte na vida cotidiana do ser humano, pois, para ele, ela 

propicia a experiência estética que leva o indivíduo à pratica sensível. Shusterman 

concorda em parte com esse pensamento, pois discorda de Dewey ao ir além, 

especificando a expressão popular - tema em que Dewey não adentra em seus 

escritos. 

A proposta de Dewey valoriza muito mais o fazer artístico do que o produto 

final, a obra em si. O vivenciar a arte em nosso dia a dia, para os teóricos, propicia o 

desenvolvimento humano. Separar arte e vida, para Dewey, é um problema, um 

desvio formativo; assim, ele defende a inter-relação entre o prático e o cognitivo, 

sem perder a estética, e para ele a arte assume esse papel de moldar um todo 

integrado, nessa perspectiva. Os Parâmetros Curriculares Nacionais parecem 

corroborar o viés dos pensamentos de Dewey: 
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Derivada do grego, a palavra “estética” significa „‟sentir” e 
envolve um conjunto, uma rede de percepções presentes em 
diversas práticas e conhecimentos humanos. As experiências 
estéticas de homens e mulheres estendem-se a vários âmbitos 
de seu existir, de seu saber, de sua identidade, enfim, de seu 
humanizar-se (BRASIL,  1997, p.171). 

 

Dewey, nas palavras de Shusterman, define que tal experiência sempre 

depende de percepções prévias, orientações preexistentes, o que eleva o indivíduo: 

“a criação artística é em si uma experiência intensa, que forma tanto o artista como a 

obra” (SHUSTERMAN, 1998, p. 47). A teoria de Dewey vislumbra na arte a 

possibilidade de uma elevada experiência estética, contrapondo-se às limitações 

penosas das práticas artísticas institucionais. 

As leituras dos livros de John Dewey e as colocações das interpretações de 

Shusterman são fundamentais para o nosso trabalho, tendo em vista que a arte e, 

sobretudo para nós, o seu ensino, não pode acontecer numa perspectiva puramente 

cognitivista.Com base nos Parâmetros Curriculares Nacionais, referência para os 

educadores brasileiros hoje em dia, a arte é exposta como um conhecimento 

humano sensível-cognitivo. Seria preciso transmitir essa informação àqueles que 

participam do processo de ensino e a aprendizagem, fazendo chegar a todos, não 

apenas aos professores em sala de aula. Quem sabe mudando essa visão sobre a 

disciplina de Arte isso aponte o primeiro passo para seu reconhecimento. 

As análises dos autores acima citados nos dão oportunidade de repensar a 

função da arte na sociedade, cotejando com a própria concepção de arte em 

Theodor Adorno. Tem-se como exemplo a Escola de Frankfurt, década de 30 e 40 

na Alemanha Nazista, tempo em que surgiu Adorno e seus conceitos de mass media 

e indústria cultural, crítica à racionalização opressiva que foi utilizada para gerar o 

progresso. Adorno aponta certo ceticismo no que tange a razão, pressentindo um 

certo desvio negativo à apropriação da razão na sociedade. O pensador alemão, 

visando a melhoria da arte, assim como da vida, defende a integração de ambas, 

desde que permaneçam distintas. 

Shusterman nos mostra, como ele mesmo denomina, “as profundas 

afinidades existentes entre a estética pragmatista e a da Escola de Frankfurt”. Em 

que ambas “compartilham a ênfase que o pragmatismo coloca na dimensão 

dinâmica e experimental da arte, rejeitando sua concepção enquanto fetiche” 
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(SHUSTERMAN, 1998, p. 11). Além disso, convoca algumas temáticas tais como: a 

falsa distinção entre arte erudita e arte popular, a necessidade da arte, a arte 

engajada ou a “arte pela arte”. São temas a serem tangencialmente discutidos, mas 

sempre com vistas às suas consequências no que se refere à formação do 

educador.   

Portanto, John Dewey estimulou pensamentos que vinculam a arte à reforma 

social, um pragmatismo ligado intrinsecamente à ideia do prático, ação de vivenciar 

a arte. Dewey sugere a todo instante a relevância da arte na vida do ser humano 

diferentemente dos pensamentos de Platão, que dizia que a tarefa do homem é 

levar sua alma a contemplar as ideias de si mesmo. Para ele, isso era possível para 

quem conhece Matemática, pois esses contemplam ideias que são puras. Platão, 

em alguns momentos, valorizou o racional em detrimento do emocional, criticou a 

arte ora de forma positiva, ora de negativa, mas se utilizou dela, pois em certa fase 

de vida inseriu a música e a poesia no sistema educacional visando preparar o 

indivíduo como um todo, conforme podemos observar na citação: “Evocando, na 

República, a educação dos „bons tempos‟, diz-nos Platão que ela compreendia um 

duplo aspecto: a ginástica para o corpo, e a música, para a alma” (MARROU, 1966, 

p. 73). Em outra fase de vida, de certa forma menosprezando a arte, se assim 

podemos dizer, pois dizia que a arte era apenas para as mulheres, crianças e 

loucos. Num pensamento sinuoso, Platão pensava a educação: “(...) dos dez aos 

treze, estudos literários; dos treze aos dezesseis, estudos musicais; e, por fim, as 

matemáticas (...) Aos dezessete ou aos dezoito anos, os estudos propriamente 

intelectuais interrompem por dois ou três anos, consagrados “ao serviço obrigatório 

de ginástica” (MARROU, 1966, p. 125). Já que na época, na educação grega, aos 

jovens eram imposto o serviço militar, Platão ainda sugeria: “Após os vinte anos, 

livres para encetar os altos estudos. Começa então, propriamente, o ensino superior 

(...) Durante dez anos ainda, continua o estudo das ciências (...) Somente aos trinta 

anos, poder-se-á enfim tratar do método propriamente filosófico, a dialética, a qual, 

renunciando ao uso dos sentidos, permite atingir até a verdade do Ser” (Ibidem, p. 

125). Essa dualidade entre cognitivo e sensível vem acompanhando a evolução no 

mundo, de períodos em períodos, em épocas distintas, e a partir dela pode ser 

observada a valorização de um em detrimento do outro. Com isso, instaura-se uma 

questão filosófica para a humanidade: 

 



46 

 

Platão insiste, cautelosamente, que a arte permaneça separada 
da vida e da funcionalidade, mantendo sua sagrada, ainda que 
culposa, autonomia, assim como sua estreita identificação com 
a cultura erudita. Evitando a contaminação causada pelo 
mundo corrupto, ele sustenta assim uma crítica mais pura 
desta realidade repugnante (SHUSTERMAN, 1998, p. 11). 

 

 

 

3.1 O que é arte para John Dewey? 

 

“Em uma palavra, a arte é comunicação não como intenção prévia, 
mas como consequência eventual”  

(DEWEY, 2010, p. 45). 

 

É fato que a pergunta “o que é arte?” ainda paira no ar para a maioria dos 

estudiosos da área. A teoria estética se apresenta como uma forma de repensar a 

arte, buscando enriquecê-la em seu papel e em sua apreciação. John Dewey se 

dedicou muito aos estudos na área e aponta insistentemente a estética como 

essencial para a Filosofia. Segundo Shusterman, para Dewey: 

 

Definir a arte tem sido um problema constante para a filosofia, 
mesmo antes do surgimento da estética enquanto disciplina 
filosófica no fim do século XVIII. Na verdade, a definição de 
arte teve um papel crucial no nascimento e na formação da 
filosofia (SHUSTERMAN, 1998, p. 22). 

 

 

Quando nos perguntamos o que é arte, nos deparamos com uma indagação 

comum a toda uma sociedade que ainda não a definiu, talvez devido à evolução tão 

constante da mesma, de época em época. Nem mesmo os filósofos conseguiram, 

dentre tantas sugestões, definir por completo, como pode ser observado abaixo: 

 

Na crise Pós-moderna de hoje, em que a arte parece ter se 
perdido a tal ponto que não apenas seu fim, mas sua morte é 
visada, uma necessidade (ou uma oportunidade) se apresenta 
para a intervenção teórica: reorientá-la, revê-la, reconsiderá-la, 
ao invés de refletir passivamente a sua imagem 
(SHUSTERMAN, 1998, p. 34). 
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Assim Shusterman nos faz refletir sobre a arte no pós-modernismo enquanto 

Dewey a define no campo da experiência: sendo muito mais do que uma obra de 

arte, a relação da arte com a história nos demonstra a interação da mesma com a 

vida, ou como uma prática sociocultural, que acaba por acompanhar e/ou sofrer 

influências de cada período. “A estética torna-se muito mais central e significativa 

quando admitimos que, ao abranger o prático, ao refletir e informar sobre a práxis da 

vida, ela também diz respeito ao social e ao político” (SHUSTERMAN, 1998, p. 15). 

Quando falamos de contribuição da arte para a formação humana, o novo 

currículo escolar do Estado do Espírito Santo expõe: “Como produção humana, a 

Arte e a Ciência sempre andam juntas, ambas lidam com a inventividade, a pesquisa 

e a busca do conhecimento, entretanto, enquanto uma tem de apresentar resultados 

e comprovações, a outra lida com o simbólico” (ESPÍRITO SANTO, 2009, p. 81). 

Escapando, pois, aos pensamentos retrógrados, que não acrescentam em nada ao 

potencial da arte, conforme Shusterman, Dewey aponta: 

 
a classificação redutora da arte às belas-artes reflete, tanto 
quanto reforça, uma divisão viciosa da sociedade moderna 
entre trabalho prático (tido como intrinsecamente desagradável) 
e experiência estética (tida como fonte de alegria, embora sem 
função) (SHUSTERMAN, 1998, p. 40). 
 

 

A estética refere-se às experiências do belo e do sublime e o juízo de gosto, 

uma busca racional e espiritual. Uma junção do cognitivo e sensitivo. O erro ainda 

permanece em sistemas que ainda não se atentaram para essa realidade tão 

relevante. “Enormes somas são destinadas à aquisição e à proteção de obras de 

arte, enquanto quase nada é investido em educação estética” (Ibidem, p. 46). 

A intenção é que a experiência artística envolva a prática e o cognitivo sem 

perder a estética, o sensível. Material humano que inclui o prático, o social e o 

educativo moldado num todo integrado. Para Shusterman: 

 

Dewey enfatiza que a experiência estética é um prazer 
totalmente corporal, envolvendo „a criatura inteira na sua 
vitalidade unificada‟ e rica em satisfações sensoriais e 
emocionais, desafiando a redução espiritual que faz do prazer 
estético um mero deleite intelectual (Idem). 
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O estudioso acima citado vê na arte popular um grande valor, reconhecendo 

suas falhas e potenciais estéticos, assim como seus abusos políticos e a amplitude 

de recepção da massa, baseando-se nos pensamentos de Dewey sobre a arte como 

experiência. Shusterman apresenta também a relação entre arte e historicidade, 

levanta a função histórica da arte, apontando as necessidades correlatas de cada 

período e suas influências possíveis a interpretações: “o mundo artístico requer „um 

certo desenvolvimento histórico‟ que possibilite essa interpretação” (SHUSTERMAN, 

1998, p. 30). 

A relação da arte com a história nos demonstra a interação da arte com a 

vida, sendo uma prática sociocultural, pensamentos que circundam inúmeros 

filósofos mais recentes, e com os quais Shusterman concorda. “Propõe-se que a 

arte é melhor definida sob o aspecto desse conjunto de práticas, composto de 

diferentes tipos de arte e seus diferentes gêneros, que são também, por sua vez, 

práticas de uma complexidade variável” (Ibidem, p. 32). 

Nesse contexto interligado da arte, o que precisa ser observado são as 

influências, que por muitas vezes se fazem negativas, oriundas das condições 

históricas, sociais e políticas lamentáveis, advindas da autonomia da arte em suas 

práticas historicamente definidas. Defender esse pensamento remete a questão da 

criação ser completamente direcionada por efeitos externos. Nesse sentido, onde 

fica o interior do artista contrapondo-se a reflexões e críticas a essa exterior? 

Voltamos ao valor, ao sensível, que nos mostra a relevância da arte, situação em 

que a experiência estética pode contribuir delimitando pontos como um norte a ser 

seguido.  

Dewey, ao se referir à arte como experiência estética, levanta uma questão 

interessante: o fundo de percepção prévia, o que o filósofo construtivista Bourdieu 

chama de bagagem cultural, referindo-se ao conhecimento e experiências prévias do 

autor/criador da obra, seu valor no desenvolvimento da obra. “Toda experiência 

consumada e significativa requer uma prática anterior; que nenhuma experiência 

estética é possível separadamente da prática artística” (Ibidem, p. 38). E completa: 

 

a classificação redutora da arte às belas-artes reflete, tanto 
quanto reforça, uma divisão viciosa da sociedade moderna 
entre trabalho prático (tido como intrinsecamente desagradável) 
e experiência estética (tida como fonte de alegria, embora sem 
função) (Ibidem, p.40). 
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Essa visão de arte desvaloriza-a, esvaziando sua aura, seu valor de sedução, 

empobrecendo-a. Dewey se contrapõe, valorizando-a como experiência, como o que 

emana a ligação do artista com o público. “Como sustenta Dewey, envolve tanto a 

atitude receptiva como a ação produtiva, ambas absorvendo e reconstruindo, em 

retorno, o que é vivenciado, onde o sujeito da experiência molda e é ele próprio 

moldado” (SHUSTERMAN, 1998, p.48). 

Torna-se fato, de acordo com os pensamentos de Dewey, o valor da 

experiência na formação humana, pois, para ele esta propicia o desenvolvimento do 

individuo, de forma que gera uma interação que pode vir a determinar a evolução do 

ser. Esses pensamentos, mais uma vez, nos parece embasar os Parâmetros 

Curriculares Nacionais: “Esse conhecimento, essa sabedoria de expor sensibilidades 

e ideias estéticas na obra de arte é aprendida pelo produtor de arte ao longo de suas 

relações interpessoais, intergrupais e na diversidade sócio-cultural em que vive” 

(BRASIL, 1997, p. 171). 

 

 

3.2 Vivendo a arte – a experiência estética como alternativa de formação 

   

Antes, ele se interessa pela circunstância de que aquilo que o 
produto artístico faz com a experiência e na experiência 
depende daquele a quem pertence essa experiência. Uma vez 
que „toda experiência é resultado da interação entre uma 
criatura viva e algum aspecto do mundo em que ela vive, 
também a arte emerge de uma interação ente organismo e 
meio (DEWEY, 2010, p. 21). 
 

 

Dewey propõe uma quebra ao dualismo secular. E Shusterman concorda com 

o filósofo em função da experimentação: “Ambas as manobras limitaram o papel da 

arte e sua apreciação, mas algumas das dificuldades que criaram podem, talvez, ser 

melhor contornadas se acentuarmos a idéia da arte como experiência” 

(SHUSTERMAN, 1998, p.44). Pois, para John Dewey, a experiência estética é mais 

prazerosa do que o trabalho prático, que é algo árduo, e sugere ainda uma 

integração satisfatória dos meios e dos fins, almejando essa possibilidade tanto para 

o útil quanto para belas-artes, defendendo que não há justificativa para distinções 

nítidas entre ambos. 
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A modernidade limitou a arte, confirmando à tradição das belas-artes, uma 

arte elitizada e pré-estabelecida. Assim como o campo artístico dos profissionais que 

se veem em minoria privilegiada.  

Shusterman faz uma crítica à arte no que tange à história e à prática, em que 

a tradição histórica domina a prática levando-a a caminhos sórdidos. “No lugar de 

unificar a sociedade humana com o seu poder comunicativo, a arte vem dividi-la 

entre os amadores da verdadeira arte e a massa cega que se embriaga com seus 

falsos substitutos” (SHUSTERMAN, 1998, p.43). Apontando forte influência da 

história sob a prática artística, mas ao mesmo tempo continua dizendo que sem a 

historicidade a experiência estética não teria embasamento. Assim também aponta o 

novo currículo escolar do Estado do Espírito Santo: “(...) a Arte incluída como bem 

cultural em sua diversidade de produção étnica, em suas diversas manifestações 

culturais” (ESPÍRITO SANTO, 2009, p. 79). Essa postura corrobora Ana Mae 

Barbosa em seus escritos, apontando a relevância da contextualização na 

educação. 

Richard Shusterman, em seu Livro Vivendo a Arte, discorda de Platão quando 

este aponta a arte como mimese, apenas uma imitação, uma falsa realidade; para 

ele, a arte é real.  

 

A arte é inegavelmente real; ela existe concreta e vividamente 
em nosso mundo e em nossas vidas, e constitui, para muitos 
de nós, parte insubstituível e apreciada do que chamamos de 
viver bem. É evidente que podemos sempre distinguir um 
objeto real da sua representação artística, mas isso não 
implica que a representação seja irreal ou intrinsecamente 
enganosa (SHUSTERMAN, 1998, p.44). 

 
 

Ainda para o autor, separar a arte da realidade desvalorizou o lado cognitivo 

do artista e dos receptores, e ainda a isolou da vida do indivíduo, pois era vista pela 

sociedade como desnecessária, inferiorizando sua prática e ação sócio-política, 

como meramente fictícia.  

 

...a arte foi deixada de quarentena num campos 
essencialmente definido desde Kant, por seu absoluto 
desinteresse, „ sua completa indiferença‟ em relação  „ a real 
existência‟ das coisas. ... Ignorando o amplo potencial 
sociocognitivo da arte, ela inspirou duas imagens: a do artista 
enquanto sonhador solitário e renegado social e a do puro 
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esteta enquanto dandy frívolo e extravagante (SHUSTERMAN, 
1998, p.45). 

 

Tal separação, arte e vida, gerou um empobrecimento da experiência 

estética, uma cisão entre o corporal e o sensível. Separando o prazer corpóreo do 

prazer sensível. A experiência artística é vista como espiritualização incorporal. 

Acabam sendo desvalorizada, como se observa na afirmação adiante: “(...) as 

formas expressivas que nos oferecem um prazer mais intenso são normalmente 

desclassificadas como mero divertimento” (Idem). 

É relevante ressaltar que o novo currículo escolar, que direciona os 

professores do Estado do Espírito Santo, converge para os pensamentos sobre arte 

e vida aqui apresentados: “Jorge Miguel Marinho diz que „(...) a Arte, junta à 

inventividade de real, é apelo coletivo, expressão comunitária, espelho de todos e de 

cada um‟” (ESPÍRITO SANTO, 2009, p. 80). E ainda, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais exemplificam:  

 

Por ser um conhecimento humano articulado no âmbito 
sensível-cognitivo, por meio da arte manifestamos significados, 
sensibilidades, modos de criação e comunicação sobre o 
mundo da natureza e da cultura. Isso tem ocorrido com os 
seres humanos ao longo da história (BRASIL, 1997, p. 171). 

 

 

A proposta de John Dewey responde a todas as questões que se apresentam 

pela separação entre arte e vida. A arte como experiência, a coloca como parte de 

nossa vida, expressão da realidade. O contrário do pensamento de Platão que 

apontava a arte como mera imitação fictícia. A intenção é que a experiência artística 

envolva prática e o cognitivo sem perder estética, o sensível; o material humano que 

inclui o prático, o social e o educativo moldado num todo integrado. “ Dewey enfatiza 

que a experiência estética é um prazer totalmente corporal, envolvendo „a criatura 

inteira na sua vitalidade unificada‟ e rica em satisfações sensoriais e emocionais, 

desafiando a redução espiritual que faz do prazer estético um mero deleite 

intelectual” (SHUSTERMAN, 1998, p.46). Mais uma vez os Parâmetros Curriculares 

Nacionais nos parecem, em alguns momentos, seguir ao pé da letra os 

pensamentos de Dewey, pois reforçam o problema da dualidade entre cognitivo e 

sensível e enaltecem a experimentação contínua e objetivada:  
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“Espera-se, com isso, evitar a falsa dicotomia que opõe teoria e 
prática, pensar e agir. O fazer/criar, desde que não baseie em 
experimentação livre e desconexa, pressupõe níveis de análise 
e categorização dos elementos materiais e idéias, a serem 
escolhidos e manipulados pelo aluno no processo criativo” 
(BRASIL, 1997, p. 174). 

 

Um ponto interessante levantado pela pós-modernidade sobre a relevância do 

processo de criação e não apenas do produto final é também enaltecido por Dewey, 

no que tange a experiências definidas por ele, e que Shusterman concorda ao expor 

“a criação artística é em si uma experiência intensa, que forma tanto o artista como a 

obra” (SHUSTERMAN, 1998, p.47). É interessante ressaltar que as diretrizes que 

guiam os professores brasileiros, nos dias de hoje, colocam a possibilidade do 

desenvolvimento do aluno através da arte enaltecendo o processo criativo: 

 
(...) ao darem continuidade ao seu aprendizado de fazer 
produtos em linguagens artísticas, podem aperfeiçoar seus 
modos de elaborar idéias e emoções de maneira sensível, 
imaginativa, estética tornando-as presentes em seus trabalhos 
de música, artes visuais, dança, teatro, artes audiovisuais 
(BRASIL, 1997, p. 174). 

 

 

Com base nas teorias de Dewey, a experiência estética envolve todo o ser de 

forma dinâmica e ativa, numa progressão rítmica e em momentos de pausas, o que 

possibilita a expressão não apenas da emoção, mas também da superação. “Dewey 

até define „a acumulação, a tensão, a conservação, a antecipação e a realização 

como formas características de uma experiência estética‟” (SHUSTERMAN, 1998, 

p.49). Ver a arte como experiência a desprende das técnicas formais das belas-

artes, uma possibilidade estética um tanto maior.  

Shusterman concorda com Dewey no que tange ao ver a arte como 

experiência estética, mas seu foco se distancia um pouco, pois Dewey está em 

busca de uma definição global, enquanto Shusterman evolui com seus pensamentos 

em âmbitos mais específicos, como análise de formas populares de expressão. 

As questões que envolvem a dicotomia, teoria e prática, continuam aliadas às 

discussões mais frequentes da área educacional. A teoria da arte está subjugada à 

prática da arte. A separação entre o cognitivo e o potencial servil. Shusterman avalia 

teoria como “.uma reflexão crítica e imaginativa sobre a prática, nascendo da prática 
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e dos problemas dela derivados”. E completa: “a função da teoria é estimar 

criticamente essas diferentes direções e, através dessa crítica, promover a 

concepção e a continuação de outras melhores” (SHUSTERMAN, 1998, p.54-55), 

cuja prática se faz relevante à teoria. Essa assertiva nos remete a questões 

dualistas de cognitivo x sensitivo; assim, se a teoria está embasada na prática, o 

sensitivo e o cognitivo estariam ambos também interligados? Se correlacionarmos 

ambas as percepções, estaríamos aqui ligando vida e arte e sua relevância? 

Shusterman completa: “enquanto nossas práticas nos apresentarem tais problemas 

e reclamarem melhoria, a teoria não será apenas possível como também 

necessária” (Ibidem, p.57). 

Questões como liberdade, expressão e sensibilidade elevam a debates que 

devem ser realizados buscando um norte para o sistema educacional. Estamos 

pesquisando a inserção da arte no processo de ensino aprendizagem. É preciso, 

pois, levantar novo olhar para o potencial que arte oferece, sendo trabalhada de 

forma adequada. Propomos a aplicação da arte, como método de ensino, uma 

metodologia que deve ser ensinada a todos os futuros profissionais da educação, 

independente da área que esse irá seguir. Não importa o que o professor vai 

ensinar; primeiramente, ele tem que saber ensinar, e hoje em dia, de forma 

prazerosa para cativar o alunado. 

 

 

3.3 O pragmatismo de John Dewey – a importância da arte no processo de 

ensino e aprendizagem 

 

“A arte nos diz que a vida pode ser bela” 
(DEWEY, 2010, p. 47). 

 
Adorno apresenta a integração da arte e da vida como forma de melhoria de 

ambas. Mas como isso pode acontecer? John Dewey apresenta a arte como 

perspectiva de experiência, como ação, como o fazer artístico para a utilidade. Na 

introdução de seu livro “Arte como Experiência”, Abraham Kaplan expõe: “o 

pragmatismo de Dewey não é uma simples filosofia da ação; é igualmente uma 

filosofia do pensamento e do sentimento – o primeiro para nortear a ação, o segundo 

para identificar as consumações visadas pela ação” (DEWEY, 2010, p.11). Desse 

modo, se usamos essa experiência com consciência do fazer, poderemos conseguir 
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integrar a arte e vida para o bem do indivíduo. Dewey sugere um fazer voltado para 

a experiência, acreditando nela como algo inerente à vida do ser humano, um 

pragmatismo com expressão, conforme cita em Abraham Kaplan: 

 

O pragmatismo não é um oportunismo na busca de fins 
materiais, mas uma avaliação de meios e fins por suas 
condições e consequências na experiência. A filosofia 
compartilhada por Dewey com Charles Peirce e William James 
está a anos-luz de distância do pragmatismo vulgar da 
economia de resultados e da política sem princípios (DEWEY, 
2010, p. 9). 

 
 

Trazendo esse pensamento para a educação, teremos a inserção da arte no 

processo de ensino aprendizagem como uma forma de tomada de atitude/ação em 

que coloca os participantes do processo, professor e aluno, em atividades que 

movimentam o indivíduo como um todo e não apenas o seu cognitivo. Mais partes 

do corpo estarão em atividade: os órgãos dos sentidos sendo sensibilizados, um 

conjunto sendo ativado para alcançar um objetivo maior, uma assimilação melhor, 

um aprendizado real referente a qualquer que seja o conteúdo aplicado, proposto. 

Para Dewey, “a arte é o lócus paradigmático dos valores, e a criação e o prazer 

advindo da arte são o protótipo dos objetivos dignos da condição humana” (Idem). 

Para tal realização, se faz necessário uma reavaliação da metodologia 

utilizada pelo educador. Esta postura nos conduz a rever a essência do bom 

professor, o que o novo currículo escolar do Estado do Espírito Santo sugere: 

 
Para tanto é necessário que o professor, como propositor e 
mediador das ações educativas da Arte, possibilite o 
enriquecimento de seu próprio repertório artístico/cultural e o 
de seus alunos, aproximando-se da Arte e de suas 
manifestações sociais, como a freqüência a espaços 
expositivos/ culturais de seu município, de seu Estado e, se 
possível, de eventos realizados em outros estados brasileiros e 
do exterior, lembrando que, senão em presença, as visitas 
podem  ser virtuais como o suporte do computador e da 
navegação pela web (ESPÍRITO SANTO, 2009, p. 86). 

 

 

Assim também propõem os Parâmetros Curriculares Nacionais: “Por causa do 

direito dos alunos ao exercício e prática de sua sensibilidade expressiva em arte e 

como cidadão, espera-se que seus professores de Arte também possam 
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aperfeiçoar-se nesse mesmo exercício, incluindo suas competências profissionais” 

(BRASIL, 1997, p. 180). 

O indagar sobre o que a sociedade espera e necessita, e o que está sendo 

oferecido a ela, no que se refere à educação, pode vir a ser um bom caminho para a 

melhoria do sistema educacional. O comprometimento do profissional da educação 

tem que estar equiparado, por exemplo, ao de um médico em cirurgia, em que 

qualquer deslize pode levar à morte um paciente. O que nos leva a questionar que 

tipo de educação estão recebendo os futuros educadores. Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais deixam claro que:  

 

Por isso, o aperfeiçoamento contínuo de professores de Arte 
requer melhorias sustentáveis nas ações nacionais, regionais e 
locais voltadas às formação inicial de professores de 
linguagens artísticas (em cursos de Graduação/Licenciaturas 
de Arte e de Educação) e à formação contínua dos educadores 
de Arte, em serviço nas escolas ou centros culturais (Idem). 

 

Os conteúdos, de acordo com a área específica, são a base a ser ensinada 

em uma graduação em licenciatura, que serão posteriormente ensinados ao 

alunado. Mas, e aprender a ensinar? Será que estão todos os futuros professores 

sendo bem direcionados para atingirem realmente o verdadeiro objetivo da 

educação? É preciso que esse profissional da educação seja mobilizado para a 

relevância de um verdadeiro processo de ensino aprendizagem que se faz através 

do processo de comunicação eficaz. Nas diretrizes nacionais há um ótimo 

apontamento para as inserções e articulações de linguagens da Arte: “(...) exigem 

um consistente e continuado projeto político-pedagógico que inclua melhores 

qualidades de estudo, salário e capacitação para o exercício profissional de 

professores que atuam na disciplina Arte” (Idem). 

Portanto, estimular o indivíduo como um todo ao aprendizado é findar com a 

dualidade enraizada no que tange à razão x emoção; talvez esse tenha sido o 

objetivo pedagógico de John Dewey. Para este pensador, “as oposições entre mente 

e corpo, alma e matéria, espírito e carne „originam-se [a partir de] todas, 

fundamentalmente, no medo do que a vida pode trazer‟” (DEWEY, 2010, p.13). 

Utilizar a arte como meio de ensino abre um leque de opções para envolver os 

participantes no processo, através do despertar dos sentidos que as expressões 

artísticas proporcionam, atraindo e capturando cada vez mais o interesse e atenção 
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do aluno. A arte pode vir a ser vista como meio/canal para tal troca de 

conhecimento, propiciando um aprendizado integral. Dewey afirma: 

 

A única distinção que vale a pena traçar não é entre a prática e 
a teoria, diz ele, por exemplo, mas entre as formas de prática 
que não são inteligentes nem prazerosas de uma forma 
intrínseca e imediata, e aquelas que estão repletas de 
significados prazerosos (DEWEY, 2010, p.15). 
 

 
A arte deve então, ser concebida como uma forma transversal às disciplinas 

curriculares, como um ativador de estímulos que apreendem o aluno. A arte como 

experiência indo além da disciplina com seus conteúdos específicos, propiciando 

uma forma interessante e estimulante de ensino, inserindo o aluno na aprendizagem 

através da prática ativa, que trabalha o indivíduo como um todo, levando-o a uma 

adequada assimilação das tarefas e conteúdos e por fim, um aprendizado 

satisfatório. Portanto, o ponto de partida da filosofia deweyana da arte é que, “por 

ser a realização de um organismo em suas lutas e conquistas em um mundo de 

coisas, a experiência é a arte em estado germinal” (Ibidem, p.19). O fazer artístico 

deve funcionar como o estímulo ao indivíduo, em meio o um mundo de 

possibilidades o aproxima das coisas. 

Expressões artísticas levam a experimentações, tornando as informações 

mais próximas dos receptores, gerando uma aprendizagem significativa, como 

aponta o próprio o novo currículo escolar do Estado do Espírito Santo:  

 
Desse modo, as manifestações artísticas favorecem a 
aproximação da escola com a comunidade, fazendo ver que o 
mundo, hoje visto como um espaço muitas vezes opaco, é 
composto de tantas coisas que aquele que trabalha com a 
educação pode mediar a capacidade criativa e a sensibilidade 
de seus alunos, pois essas são competências fundamentais no 
mundo do trabalho atual (ESPÍRITO SANTO, 2009, p. 81). 
 

 

A educação estética se propõe exatamente a trabalhar o lado sensitivo do 

aluno, com consciência. Essa sensibilização ativa o prazer, o interesse que leva o 

indivíduo a querer sempre mais, contudo, desenvolve um pensamento elevado, 

reflexivo e crítico do conteúdo, pois quanto mais se sabe, mais se percebe a 

necessidade de aquisição de novos saberes. Assim, Dewey fala em “„restabelecer‟ e 
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„recuperar‟ a continuidade. A arte sempre teve continuidade com a vida” (DEWEY, 

2010, p. 18). 

Inserir a arte como um habitus1 dentro do processo de ensino na formação 

humana é preparar o aluno como um todo para os desafios da vida cotidiana. O 

despertar da sensibilidade advinda das expressões artísticas amadurece o indivíduo 

enquanto ser humano e proporciona a ele embasamento de vida (o que nunca mais 

será perdido), e ainda desenvolve uma capacidade crítica e reflexiva que superará 

grande parte dos obstáculos que a vida apresentará ao longo da história.  

 
O ato de amor, os rituais religiosos, as cerimônias de todos os 
tipos, os desfiles e espetáculos, os eventos desportivos e 
atividades similares compõem um domínio do quase estético 
que se transmuda gradativamente em arte propriamente dita 
(Ibidem, p. 20). 

 

 

A inserção do habitus da arte, a linguagem estética, que sensibiliza e motiva, na vida 

do professor de qualquer disciplina em seu processo de formação docente, 

possibilitará ao processo de ensino aprendizagem uma forma de educar mais 

prazerosa. E ainda: “Toda arte”, disse Dewey, “é um processo de tornar o mundo um 

lugar diferente para se viver, e envolve uma fase de protestos e de reação 

compensatória” (Ibidem, p. 46).  

Esta pesquisa se propõe a levantar dados e observações que podem vir ou 

não a apontar necessidades de mudanças nos currículos de formação docente, 

visando uma melhor preparação dos futuros profissionais da educação. A escola 

“grita” por novas metodologias de ensino que alcancem o tão almejado envolvimento 

dos alunos e professores no processo. O MEC – Ministério da Educação e Cultura 

no Brasil, desde o ano de 2000, visando uma educação mais responsável e 

padronizada, criou os Parâmetros Curriculares Nacionais. A partir disso, a Secretaria 

de Educação do Estado do Espírito Santo criou em 2009 o novo currículo escolar do 

estado. Ambos os documentos visam padronizar o que será ensinado nas escolas. 

Talvez esteja faltando, ainda, um documento padrão como os citados para os cursos 

de formação no país. 

Logo abaixo daremos início ao capítulo que apresenta de forma mais 

específica a realidade dos arte educadores de Cachoeiro de Itapemirim, tomando 

                                                 
1
 Segundo o filósofo Bourdieu, habitus é a capacidade social do agente/ indivíduo incorporar algo 

relacionado ao sentir, pensar e agir. 
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como base os profissionais que se candidatam ao cargo para trabalharem nas 

escolas estaduais do município. Buscaremos ainda, expor nosso foco da pesquisa, 

que são os alunos formados em Artes Visuais no Polo UAB da cidade, nos fazendo 

refletir sobre seus desafios e perspectivas em sala de aula. 
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4 RETRADO DE CACHOEIRO  

 

 

A partir de 1996, a disciplina arte foi inserida novamente no currículo 

educacional, atendendo à lei 9.394.  Na primeira redação da Lei 9.394, de1996, o 

que se prescrevia era que: “o ensino da arte constituirá componente curricular 

obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o 

desenvolvimento cultural dos alunos”. A nova redação, promulgada pela Lei 12.287, 

diz: “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” - alteração que nos mostra, além 

da obrigatoriedade da disciplina, a tentativa de valorização da cultura local. 

Em atendimento à lei supracitada, a arte deveria ser ministrada como matéria 

obrigatória nos diversos níveis da educação básica. No entanto, essa disciplina vem 

sendo ministrada nas escolas, enfrentando alguns entraves, tais como: a formação 

precária dos professores que atuam na disciplina, a falta de infraestrutura adequada, 

e a consequente desvalorização da disciplina no processo de formação dos alunos. 

O nosso trabalho realizou uma análise sobre o contexto dessa disciplina no 

município de Cachoeiro de Itapemirim-ES.  Em nossa pesquisa, observamos que os 

professores da disciplina de Arte, em sua maioria, não são graduados na área 

específica, ou seja, não possuem Licenciatura Plena em Artes e, para atender à 

demanda necessária do município (foco de nossa pesquisa), se valem de uma 

certificação advinda de um curso de 180 horas que não atende, sequer as 

exigências mínimas de uma complementação pedagógica. Nesse sentido, um 

professor de Português, por exemplo, acaba adquirindo o direito de se candidatar ao 

cargo de professor de Arte, recebendo a denominação de não-habilitado.  

Outra questão a ser observada se refere à falta de infraestrutura nas escolas, 

não atendendo às reais necessidades da disciplina como, por exemplo, uma sala de 

aula específica e materiais para os alunos desenvolverem adequadamente suas 

atividades. A disciplina exige diversos materiais/matéria-prima e espaço, como 

mesas grandes que proporcionam liberdade para o desenvolvimento das tarefas, 

além do próprio arquivo e exposição das atividades criadas pelos alunos. 

Verificaremos a seguir como as escolas do Estado do Espírito Santo respondem a 

essa questão. 
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Um outro ponto fundamental levantado por esta pesquisa refere-se à inserção 

da disciplina de Arte no ambiente escolar, na medida em que, historicamente, a 

disciplina por vezes sofre nuances que dificultam sua estabilidade no sistema 

educacional, de maneira que a mesma é vista por muitos ainda como “não-aula”, 

como um mero “passa tempo”, enfim, como uma “recreação”, se comparada às 

disciplinas “conteudistas”. De acordo com Read, 

 

Toda a estrutura do sistema educacional é colocada em 
questão, justamente como o planejamento arquitetônico da 
escola, os métodos de ensino e de preparação de professores, 
e a avaliação dos resultados. E como não estamos 
preocupados com a produção desse artefato, o escolar, mas 
com a unidade orgânica da sociedade, o cidadão, devemos 
planejar o nosso sistema educacional sobre as linhas amplas 
de um cenário social (READ, 2001, p. 249). 

 

 

É desestimulante para o profissional ouvir dos alunos, ao saírem de uma aula 

em que foi debatido um vídeo, frases do tipo: “não teve aula hoje”, “o professor 

passou só um vídeo”; ou ainda, da própria direção ou coordenação pedagógica, 

quando entende o trabalho do professor de Arte como mero decorador, ou 

simplesmente, um organizador de “festinhas na escola”. Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais citam pontos que Ana Mae Barbosa deixam claros em seus escritos, como 

a influência da história sobre o ensino e aprendizagem de Arte: 

 

(...) nota-se um certo descaso de muitos educadores e 
organizadores escolares, principalmente no que se refere à 
compreensão da Arte como um conhecimento humano 
sensível-cognitivo, voltado para um fazer e apreciar artísticos e 
estéticos e para uma reflexão sobre sua  história e contextos na 
sociedade humana. Isso tem interferido na presença, com 
qualidade, da disciplina Arte no mesmo patamar de igualdade 
com as demais disciplinas de educação escolar (BRASIL, 1997, 
p. 170). 

 

 

Esse fato pode ser observado ainda quando os gestores educacionais de 

nosso país apontam os projetos culturais como mero apêndice do projeto político 

pedagógico. Apesar de uma suposta sensibilidade pela disciplina, resta saber por 

qual motivo essas ideais não são incorporados ao currículo, como uma prática 

constante das atividades pedagógicas. Read afirma sobre o sistema educacional: 
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“Nossa educação teórica e palavrosa tende a reprimir essa preciosa dádiva da 

natureza” (READ, 2001, p. 12), no caso se referindo à arte. A nosso ver, situações 

como essas precisam ser revistas para que a disciplina consiga cumprir seu real 

papel no processo de ensino aprendizagem. É relevante ressaltar que o novo 

currículo escolar do Estado do Espírito Santo, em nenhum momento, explana em 

seu texto a problemática apresentada acima. Porém, com a pesquisa realizada para 

este trabalho, poderemos conhecer, de acordo com nosso campo delimitado, a 

realidade do chão da escola no que se refere a esse assunto. 

 

 

4.1 Os desafios para a formação de arte educadores em Cachoeiro de 

Itapemirim 

 

De acordo com um levantamento realizado pela Superintendência Regional 

de Educação de Cachoeiro de Itapemirim-ES, responsável pela coordenação de 

todos os municípios do sul do estado, anualmente é realizado o processo seletivo 

denominado DT (Designação Temporária). Esse processo, oferecido no estado, 

volta-se para o preenchimento de vagas para todas as cidades e em todas as 

disciplinas que compõem o currículo dos ensinos fundamental e médio. Referindo-se 

a disciplina de Arte no ano de 2013, 57 candidatos se inscreveram para concorrer ao 

cargo de habilitado e 342 candidatos para o cargo de não habilitado, sendo 

habilitado o profissional graduado na área especifica e não habilitado aquele que fez 

um curso de extensão na área. Observa-se um número muito grande de candidatos 

não habilitados, isso pode ser justificado, talvez, devido à dificuldade de acesso aos 

cursos de graduação em Arte oferecidos até então de forma presencial apenas pela 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), situada na cidade de Vitória, capital 

do estado, localizada há 139 km de Cachoeiro de Itapemirim. 

Ainda que insuficiente, em virtude da necessidade local, o número de 

profissionais graduados em Arte, inscritos como habilitados e interessados em 

atender a demanda das escolas estaduais no Sul do Estado do Espírito Santo, 

apresentou um pequeno crescimento se compararmos o processo seletivo 

DT/SEDU/Cachoeiro de 2013 ao de 2012, como podemos conferir no gráfico a 

seguir: 
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Gráfico 01: Comparativo de professores habilitados e não habilitados. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Observa-se no gráfico acima, no comparativo entre 2012 e 2013, um 

considerável aumento na procura dos docentes pela disciplina de Arte, tanto quanto 

ao que se refere aos profissionais não habilitados, o que significou mais do que o 

dobro, de 146 para 342. É interessante ressaltar que os Parâmetros Curriculares 

Nacionais expõem, em vários momentos de seu texto, a relevância da formação 

específica e ainda da continuidade dos estudos, assim como o próprio documento 

que rege a educação do Estado do Espírito Santo. Quando indagado sobre essa 

questão à Superintendência Regional de Educação, Polo em Cachoeiro de 

Itapemirim, a justificativa para tais contratações se vale em caráter emergencial, por 

isso se abre uma exceção – esta, que vem sendo necessária ser utilizada há anos 

no estado. Quanto aos profissionais habilitados observa-se que quase dobrou, de 30 

para 57.  

Por que a disciplina vem gerando tanto interesse nos docentes em geral do 

sul do estado do Espírito Santo? Seria esse aumento proporcionado pelas 

facilidades que o sistema oferece a qualquer graduado em licenciatura, de lecionar a 

disciplina de Arte? O mercado local dispõe de um grande número de profissionais 

formados nas mais diversas licenciaturas, só na região são cinco faculdades 

particulares que ofertam esses cursos, sem contar com as faculdades à distância.  

Logo, a concorrência é acirrada na hora de se conseguir emprego. O profissional se 

forma para ser professor de Português e como tem a oportunidade de se inscrever 

também para o cargo de não habilitado em Arte, ele tenta as duas possibilidades e 
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quando não consegue uma boa classificação na sua área especifica é redirecionado 

para a área afim, neste caso para a disciplina de Arte.  

Já o aumento no número de habilitados, graduados em Arte, se deve, 

provavelmente, à conclusão da primeira turma do Curso de Artes Visuais – 

Licenciatura/EAD/UFES/IFES, semipresencial, ofertado no Polo UAB da cidade de 

Cachoeiro de Itapemirim, iniciado no final de 2008, com trinta alunos selecionados 

através de processo seletivo, e que no final de 2012 graduou vinte e quatro novos 

profissionais da disciplina em questão. O objetivo do Polo UAB é abrir um edital para 

a formação de nova turma no início de 2014, em que serão ofertadas mais trinta 

vagas, sendo 20% delas para professores e 80% para a comunidade. O curso em 

questão tem duração de quatro anos; no final de cada semestre é exigido do aluno a 

preparação e apresentação de um seminário interdisciplinar e prova avaliativa de 

cada disciplina, objetivando um nível relevante de aprendizado. Aos alunos, a cada 

módulo, são disponibilizadas apostilas padronizadas do NEAAD/UAB/UFES. 

Avaliamos que este material didático,, de acordo com a apostila a que tivemos 

acesso, é bem produzido no que se refere à qualidade de impressão e diagramação 

e também na forma de exposição do conteúdo. Foi disponibilizada uma apostila 

como exemplo real do material que os alunos do curso de formação utilizam, com o 

Tema Teoria da Linguagem Visual. Uma apostila que propõe a interação do aluno 

com o conhecimento. Nesta, há inicialmente a explanação do assunto proposto com 

ilustrações de obras de arte em cores referentes ao assunto, em seguida o texto 

discorre como uma análise prática do que foi ensinado, fazendo com que o aluno 

reflita a obra sob a ótica então apresentada. 

 

Figura 02 e 03: Fachada do Polo UAB Cachoeiro e sala de aula do Polo. 
 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Com base nessas informações podemos supor que, de quatro em quatro 

anos, Cachoeiro de Itapemirim terá um aumento de novos docentes habilitados em 

Arte para atuar no mercado de trabalho. Quando se diz habilitado, junto à palavra 

agregam-se características positivas ao professor: preparado, qualificado e 

conhecedor profundo dos conteúdos específicos. Assim, vislumbra-se a melhoria do 

ensino de arte, que ainda hoje vem galgando, vagarosamente, degraus em busca de 

uma educação de qualidade no que tange à realidade nas escolas estaduais do 

município. Resta saber se com a demanda criada pela lei essa oferta será suficiente 

para atender todas as vagas de professor de Arte e se essa formação recebida é 

satisfatória.  

 

 

4.2 Impasses  

 

A falta de um planejamento adequado, e, sobretudo, a dificuldade de 

compreender que a formação deve preparar o indivíduo para muito além de 

demandas específicas e instáveis, tais como as orientações pedagógicas voltadas 

exclusivamente para o mercado, são pontos ainda nevrálgicos para a 

fundamentação de uma proposta pedagógica consistente. Por princípio, o mercado 

volta-se para o acúmulo de riquezas, para a maximização da produção do capital, 

não possuindo compromisso real com a formação social. É dessa maneira que 

podemos observar um grande investimento numa formação cada vez mais volátil, 

capacitando indivíduos para uma formação específica, prescindindo de uma 

verdadeira Educação Básica, na medida em que essa necessita de um tempo maior. 

(tempo que o mercado não dispõe). Nesse sentido, faz-se relevante repensar a 

formação humana. 

 

As estruturas educacionais do país vêm ao longo dos anos se 
democratizando, mesmo assim, é inegável a necessidade de 
que sejam implementadas políticas mais eficazes e 
consistentes no sentido de garantir a inclusão do ensino da arte 
com qualidade, o acesso ao fazer artístico, à compreensão da 
produção estética e ao conhecimento do patrimônio cultural 
Congresso Nacional da Federação de Arte-Educadores do 
Brasil (XV CONFAEB, 2004, p. 15). 
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Em meio à necessidade de mudanças surgem inúmeras tomadas de decisão 

que, sem análise e planejamento, nos parecem indicar a perda do verdadeiro 

sentido da educação. Mas há uma outra vertente que nos aponta tentativas mais 

vantajosas de melhorias na educação, como é o caso da criação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais e seus desmembramentos atendendo às demandas regionais 

- documentos criados buscando o distanciamento dos caminhos traiçoeiros, frutos 

de vivência dos durante anos e anos em nosso país no que se refere à disciplina 

Arte e as influências estrangeiras tão bem apresentadas por Ana Mae Barbosa em 

seus trabalhos.  

Há anos vem se falando que o professor não é mais o detentor do 

conhecimento, e que esse passou a ser o mediador, aquele que estimula a troca de 

informação em sala de aula, propiciando o conhecimento, e que junto aprende. Mas, 

de que maneira ocorre essa interação, essa troca, entre os participantes no 

processo de ensino? São indagações que o professor constantemente precisa 

refletir. 

Acreditamos que uma formação ampla do aluno é o que se deve ser focado 

nas instituições escolares, possibilitando o desenvolvimento do aspecto cognitivo, 

mas também o sensitivo, conforme aponta os Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Uma formação que privilegie um indivíduo crítico e não repetidor é o que se imagina 

pretendera educação. Uma preparação integral, como apontava Platão séculos 

atrás, que vise atender a qualquer exigência do mundo, não parece uma instrução 

destinada a determinadas habilidades voltadas para, como dissemos acima, uma 

demanda específica.  

A disciplina de Arte pode, sem dúvida, desenvolver o lado sensível do aluno, 

fazendo-o perceber o mundo por diversos vieses, o que exigiria do aluno tornar-se 

dinâmico e criativo. Nessa perspectiva, Shusterman afirma que “a arte é um conceito 

intrinsecamente aberto e mutável, um campo que se orgulha de sua originalidade, 

novidade e inovação” (SHUSTERMAN, 1998, p. 24).Essas características também 

são exigidas pelo mercado de trabalho e na vida como um todo. Se a arte pode 

agregar valor ao processo de ensino aprendizagem por lidar com a sensibilidade, 

podemos aproveitá-la como uma ferramenta de ensino, visando alcançar o aluno, 

atraindo-o através de uma linguagem mais prazerosa. Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais dispõem: “Na escola básica, a Arte, conhecimento humano sensível-

cognitivo, particularmente estético e comunicacional, é presença urgente na história 
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da aprendizagem cultural dos jovens de nosso País, humanizando-se e ajudando a 

humanizar o mundo contemporâneo” (BRASIL, 1997, p.180). É interessante também 

observar que o material didático analisado do curso de formação em Artes Visuais 

no Polo UAB de Cachoeiro de Itapemirim, na introdução, considera a arte pelo 

mesmo viés: “um dos principais gêneros de produção cognitiva e material humano, 

ao lado da ciência, da filosofia e da religião. Arte é também um campo conceitual. 

Uma área geral de estudo” (DIAS, 2011, p. 20). 

Um outro dado adquirido na Superintendência de Educação de Cachoeiro de 

Itapemirim/ES refere-se à infraestrutura nas escolas para atender as reais 

necessidades do ensino da arte. Em 36 instituições de ensino estaduais na cidade, 

sendo 28 urbanas e 08 rurais, não há em nenhuma delas uma sala específica 

disponibilizada aos professores de Arte. Ainda, em nosso meio, não foi percebida a 

relevância de tal espaço. John Dewey, ao apontar a arte como experiência, enaltece 

o fazer artístico, ou seja, o processo de criação; mas, sabemos que para esse 

processo acontecer seria necessário espaço e material para tal, assunto esse ainda 

muito questionado nas escolas. Se os documentos que vislumbram um padrão para 

a educação brasileira sugerem métodos e práticas, o próprio sistema deveria 

fornecer meios para que tais teorias aconteçam realmente. A apostila, do curso de 

formação selecionado para esse trabalho nos aponta como é complexo lidar com a 

arte: “Aquilo a que chamamos “arte” é de extrema complexidade, assim como o 

conjunto que envolve nossas predisposições e reações com relação a arte” (Ibidem, 

p.15).Claro que não é o espaço, ou a falta dele, que por si só definirá a qualidade do 

ensino, mas o espaço é um dos fatores fundamentais para o processo de ensino 

aprendizagem. 

 

Figura 04, 05 e 06: Coordenação pedagógica – trabalhos de alunos amontoados na sala.  

  

Fonte: Acervo pessoal 
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Nas instituições escolas é interessante que os alunos vejam seus trabalhos 

expostos como meio de estímulo, como forma de desenvolver o senso crítico ao 

observar o trabalho do outro e também ao interpretar. Uma sala de aula específica 

como um espaço próprio para a disciplina de Arte pode gerar uma apropriação, que 

leva à intimidade com o local e a disciplina, o que aproxima cada vez mais o aluno 

dos conteúdos. Porém, pensando em propiciar ao professor uma facilidade para a 

aplicação das aulas e a não preocupação, por exemplo, com um picote de papel que 

caiu no chão durante a aula, um pingo de tinta guache sobre a mesa e etc., 

facilitando assim, o processo de criação do próprio aluno, ou seja, sua 

experimentação com o fazer artístico. Da mesma forma que é relevante ter 

disponível materiais para desenvolver as atividades nas aulas, e dessas atividades 

obras de artes, que serão resultado de um desenvolvimento do aluno em seu fazer 

artístico. A arte exige prática, como defende Dewey, pois, de acordo com ele é 

experimentação. 

O ensino de arte possibilita a liberdade de expressão e precisamos tê-la sim 

nas escolas, como nos obriga a lei. Mas, somente pela força da lei não 

conseguiremos um ensino de Arte com qualidade; é essencial que a disciplina seja 

vislumbrada em seu potencial por completo. De acordo com Herbert Read, “a arte é 

o melhor guia para um sistema educacional que tenha alguma preocupação com as 

diversidades naturais de temperamento e personalidade” (READ, 2001, p.183).Tanto 

os Parâmetros Curriculares Nacionais como o novo currículo escolar do Estado do 

Espírito Santo apontam a relevância da arte no sistema educacional, por trabalhar o 

lado sensível e cognitivo do aluno, direcionando essa vantagem ao processo 

criativo, ou seja, à experimentação, que Dewey tanto defende. Pois modificam o 

aluno, preparando-o para a vida. 

Conforme pode ser observado abaixo na figura 1, em que a aluna desenhou e 

em seguida está pintando sua própria obra, ou na figura 2, em que os alunos “se 

jogam no chão” para participarem da oficina de teatro ou ainda na figura 3, em que o 

aluno se empenha para acertar as notas na flauta. Não se pode negar (pois é nítida 

a atenção desprendida) o interesse dos alunos em realizar as tarefas, sejam elas 

pintura e desenho, teatro ou música, dentre as demais expressões artísticas que a 

arte, como um todo, nos oferece como linguagens, que podem vir a ser bem 

trabalhadas em sala de aula com respeito e dignidade à disciplina, que tanto pode 

favorecer a uma formação humana. Outro assunto também apresentado em ambos 
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os documentos que padronizam a educação, citados neste trabalho, é a 

possibilidade de um olhar para a arte como linguagens, que podem ser trabalhadas 

em sala de aula, partindo de uma visão de que os professores tenham capacitação 

para tanto. Os professores formados pelo Polo UAB de Cachoeiro de Itapemirim em 

Artes Visuais, foco desta pesquisa, em sua apostila de estudos, puderam vislumbrar 

pensamentos semelhantes a esses, em que a arte é vista como linguagem:  

 

Apesar de sua presença em todas as épocas e locais, de fazer 
parte do sistema cultural de todos os grupos humanos de todos 
os tempos, não se pode dizer que a arte seja uma “linguagem 
universal”. Não há uma característica comum, que esteja 
presente em todas as produções artísticas de todas as épocas, 
e que nos permita elaborar, a partir dela, um conceito universal 
de arte. Não se pode dizer sequer que a arte seja uma 
linguagem: mais exato seria dizer que a arte compreende 
muitas e variadas linguagens que, em cada caso, se combinam 
e se reinventam de modos diferentes (DIAS, 2011, p. 9). 
 
 
 

A arte propicia possibilidades inúmeras de desenvolvimento humano através 

das expressões artísticas. Segue abaixo figuras que ilustram práticas artísticas em 

sala de aula com alunos do ensino fundamental. 

 

Figuras 07, 08 e 09: Aulas de Arte.  

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

Dança, teatro, artes visuais e música, práticas artísticas que podem ser 

trabalhadas no sistema educacional dentro da disciplina de Arte. Linguagens 

sensíveis que estimulam os alunos em sala de aula. 
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4.3 Analisando o processo de formação dos arte educadores de Cachoeiro de 

Itapemirim  

 

Cientes da obrigatoriedade do ensino da arte no Brasil, em todos os níveis da  

Educação Básica (Infantil, Fundamental e Médio) e frente às recomendações dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais e do novo currículo escolar do Estado do Espírito 

Santo, este trabalho, de acordo com a realidade em questão, busca apontar sob 

quais formas vem sendo oferecida a formação no curso de Licenciatura em Artes 

Visuais ofertada pelo Polo UAB em Cachoeiro de Itapemirim e seus desdobramentos 

na educação, acreditando em uma formação que prepare o futuro professor para se  

adequar e transformar a realidade atual dos alunos em meio à sociedade no que se 

refere à disciplina de Arte. Parafraseando Dewey, a arte precisa ser praticada, pois a 

arte é a experiência em si, e para ele é no fazer artístico que o indivíduo se 

desenvolve. Shusterman nos alerta que “a criação artística é em si uma experiência, 

intensa, que forma tanto o artista como a obra” (SHUSTERMAN, 1998, p. 47). 

Questões como criação, expressão e sensibilidade levam a debates que 

devem ser realizados buscando um norte para o sistema educacional. Estamos 

pesquisando a inserção da arte no processo de ensino-aprendizagem com enfoque, 

até então, nos professores formados na instituição escolhida. É fato o relevante 

potencial que a arte oferece, os amplos debates e apresentações sobre o tema, que 

podem levá-la a ser trabalhada de forma adequada nas instituições escolares. A 

intenção da pesquisa toma como base a verificação da aplicação da linguagem 

estética, a arte, como método de ensino em sala de aula. 

O Polo UAB Cachoeiro de Itapemirim oferece cursos de graduação em 

Educação Física-UFES/SEAD, História UFES/SEAD, Artes Visuais-UFES/SEAD, 

Licenciatura em Informática-Ifes/CEFOR, Física-UFES/SEAD, Licenciatura em 

Letras Português-Ifes/CEFOR, Pedagogia UFES/SEAD, Filosofia UFES/SEAD e 

pós-graduação em Gestão Pública-Ifes/CEFOR, Educação Profissional e 

Tecnológica - Ifes/CEFOR, Gestão em Saúde - UFES/SEAD, além de cursos de 

Aperfeiçoamento como Práticas pedagógicas na Educação do Campo- UFES-

SECADI e Dimensões da Humanização - UFES/SEAD. 
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Gráfico 02: Entrevistados Polo UAB - Cachoeiro Itapemirim - Artes Visuais. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para esse trabalho foram selecionados aleatoriamente dezesseis formandos 

do curso de Artes Visuais dessa instituição, sendo esses da primeira turma formada 

até então, 2013, com vinte e quatro graduandos. Dos dezesseis, apenas nove 

responderam e encaminharam de volta o questionário. Com base nessas 

informações, seguiremos abaixo discorrendo sobre os dados encontrados nos 

questionários semiabertos aplicados. 

 

Histórico dos entrevistados 

Gráfico 03: Pós Graduação. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Dos nove formandos do ano de 2013 em Artes Visuais no Polo UAB 

Cachoeiro de Itapemirim, apenas um não tem pós-graduação em área alguma, como 

podemos notar no gráfico. Observa-se que grande parte dos formandos já teve o 

interesse em buscar novos conhecimentos, o que é ótimo para aprofundar os 

conhecimentos adquiridos. Dos oito que fizeram pós-graduação, seis fizeram na 

área especifica de Arte e dois em Educação. É possível afirmar que os formandos 

em Artes Visuais do Polo UAB se sentiram estimulados a continuarem seus estudos, 

já que a maioria fez em seguida uma pós-graduação. O que nos é inerente o 

interesse dos mesmos em ampliarem os aprendizados adquiridos na graduação 

(seja por necessidade devido a insuficiência de aprendizagem, a priori, ou por 

estarem instigados a aprimorarem seus conhecimentos anteriormente adquiridos, ou 

ainda, apenas pela aquisição do diploma). O fato é que, professores buscaram os 

estudos aprofundados. 

Gráfico 04: Formação Continuada. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Sobre a oferta e participação em cursos de atualização e formação 

continuada no município de Cachoeiro de Itapemirim, a maioria dos entrevistados se 

mostrou conhecedora das oportunidades e afirmou que participa dos cursos 

oferecidos. Um entrevistado disse que sabe da existência dos cursos na região, mas 

que não participa. Já um segundo entrevistado disse não saber se há a oferta dos 

cursos, por isso não participa. E ainda um terceiro afirmou não haver cursos como 

esses e por isso não participa. Ou seja, a maioria dos entrevistados estão seguindo, 

de forma consciente ou não, os direcionamentos propostos tanto nos Parâmetros 
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Curriculares Nacionais quanto no novo currículo escolar do Estado do Espírito 

Santo, no que se refere à relevância da formação continuada. 

 

Gráfico 05: Vínculo Empregatício. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Dos nove entrevistados, cinco são professores efetivos da rede estadual de 

ensino; dois são contratados pelo processo de seleção de Designação Temporária e 

dois não atuam em rede alguma como profissionais da educação. Dos que atuam 

como professores: cinco trabalham com o Ensino Médio e Fundamental, um apenas 

com o Fundamental e um apenas com o Médio. Todos os entrevistados trabalham 

no município em que fizeram o curso de graduação pelo Polo UAB, apenas um 

profissional trabalha em Marataízes e Castelo, cidades vizinhas. Cabe ressaltar aqui, 

que a maioria dos entrevistados sendo efetivos, conseguiram êxito no concurso 

público estadual na área da educação, o que nos daria respaldo para afirmar que 

conhecedores, pelo menos da teoria, dos assuntos educacionais e específicos eles 

são. 

Com relação à atuação no sistema educacional apenas um formando 

entrevistado nunca atuou, o restante tem no mínimo oito anos de carreira na 

educação, chegando a vinte e quatro anos. Há profissionais com um longo período 

de atuação na área educacional, pois a maioria dos formandos em arte pelo Polo 

estava cursando sua segunda graduação e já trabalhavam na área educacional 

anteriormente. 
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Gráfico 06: Carga horária. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observa-se uma carga horária de atuação um tanto elevada para a maioria 

dos entrevistados. Um, como já dito, não trabalha, mas de todos os oito que 

trabalham apenas um trabalha apenas um expediente, no caso todos os dias à 

tarde, completando vinte e cinco horas; dos sete restantes todos trabalham no 

mínimo quarenta e cinco horas, que inclui dois turnos de trabalho; ainda havendo 

aqueles que trabalham um terceiro turno. Esse quadro nos faz refletir sobre 

questões salariais e em quais condições físicas e emocionais trabalha esse 

professor. Os Parâmetros Curriculares Nacionais encerram seu texto norteador 

apontando a necessidade de reavaliação de questões como essas. Questões mais 

burocráticas do que metodológicas, que podem estar atrapalhando a metodologia de 

ensino e aprendizagem em sala de aula. 

Cinquenta horas de trabalho dentro de uma instituição escolar, dividindo esse 

tempo em 55 minutos de aula com um terço de PL (planejamento de aula), lidando 

com cerca de no mínimo trinta e cinco alunos por sala de aula. A cada cinco horas 

de aula, o que completa um turno, são cerca de cento e setenta e cinco alunos por 

turno, que multiplicados por dois turnos, somam 350 alunos por dia. Se os 

professores fossem médicos atenderiam em torno de 1.750 pacientes por semana, 

ou 7.875 no fim do mês. Comparando com outras profissões pode ser percebida 

uma grande diferença entre os atendimentos e serviços prestados. Uma 

discrepância que acaba por sobrecarregar os profissionais da educação, que ainda 

têm que ter tempo para serem pessoas que constituem obrigações econômicas, 

sociais, individuais e na sociedade, além de continuarem seus estudos para serem 

profissionais atualizados.  
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Avaliamos que parece ocorrer um grande gargalo na sociedade quando o 

assunto é educação. Uma educação que se preze deveria ter um sistema mais 

atraente para os profissionais que atuam realmente em sala de aula. Estar em sala 

de aula é lidar com diferentes personalidade e objetivos a cada cinquenta e cinco 

minutos. Mas para o profissional que precisa erguer a cabeça e seguir em frente, 

situações como essas são desafios diários que os mesmos, ano a ano, aprendem a 

suportar. Afirmar que realizam a cada aula seus melhores trabalhos, que estão 

dispostos a cada aula cem por cento, que cumprem seus objetivos a cada turno, 

entre outras, são perguntas que durante 360 dias letivos, os próprios profissionais da 

educação sem questionam. 

Entretanto, por que os profissionais da educação se submetem a uma carreira 

tão sufocante? Como dizia Paulo Freire, a educação é um dom de amar, e acredita-

se que muitos nasceram com esse dom; assim, não há como não seguir a carreira. 

Como vivemos um sistema capitalista em que o consumo rege a sociedade atual, o 

salário tem que atender as necessidades básicas e supérfluas. Para tanto, se ter um 

salário que atenda, obriga aos professores a trabalharem em mais de um turno. 

Salário sempre foi, há décadas, um assunto polêmico dentro da educação. A 

discrepância é muito grande dentro do próprio estado do Espírito Santo, quando se 

observam as prefeituras e seus salários para os professores, diferenças enormes de 

valores e benefícios. Como pode haver tanta divergência quando se fala sobre o 

salário do professor?  

 

Informações sobre o curso de formação ofertado 

Gráfico 07: Aptidão. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Analisando o questionário semiestruturado no que se refere a quesitos 

inerentes à formação recebida pelos entrevistados em Artes Visuais no Polo UAB 

em Cachoeiro de Itapemirim, pode ser observado: que um entrevistado apontou não 

se sentir apto a ser professor após a formação no curso, justificando ter encontrado 

problemas entre o que aprendeu e o que encontrou na escola, dizendo que a 

realidade do sistema educacional não condiz com o que lhe foi apresentado na 

formação, o que dificultou para ele a prática do processo de ensino aprendizagem; já 

os demais responderam que sim, se sentiram aptos a entrar em sala de aula e fluir 

com os conteúdos apreendidos, trocando com os alunos no processo de ensino 

aprendizagem, sendo que dois justificam também já ter a experiência anterior, e um 

terceiro elogiou a formação.  

 

Gráfico 08: Prática de Ensino. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Foi perguntado também: “Quando entrou em sala de aula para atuar, você 

percebeu que as aulas de Didática e ou Práticas Educacionais te prepararam para a 

prática em sala de aula?”. Cinco responderam que sim, que conseguiam lidar com 

as práticas em sala de aula; houve uma resposta negativa, justificando a falta de 

uma abordagem epistemológica; três responderam de que não estavam tão 

preparados, isto é, que marcaram o quesito “mais ou menos”, justificando uma falta 

de interação entre teoria e prática, junto na realidade escolar; houve ainda uma 

resposta em que o entrevistado ainda não havia passado por essa experiência. No 

que se refere à grade curricular oferecida pelo Polo UAB em Artes Visuais, cursada 

pelos entrevistados, dentre os sete módulos aplicados durante toda a formação, em 
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seis deles os alunos, agora então professores, cursaram disciplinas direcionadas ao 

tema da pergunta acima, sequencialmente segue abaixo:  

 

Quadro 1: Disciplinas práticas 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

Propostas Metodológicas do Ensino da 

Arte 1 

60hs 

Propostas Metodológicas do Ensino da 

Arte 2 

60hs 

Didática do Ensino da Arte 60hs 

Prática de Ensino I 100hs 

Prática de Ensino II 150hs 

Prática de Ensino III 150hs 

                                                         Total 580hs 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

No Curso de Licenciatura em Artes Visuais, por esta pesquisa analisado, 

apenas o último módulo não apresenta em sua grade curricular nenhuma dessas 

disciplinas acima citadas. É interessante ressaltar que, dentre os sete módulos 

oferecidos em quatro, há a exigência do Estágio na grade curricular contabilizando 

400 horas totais para a formação do aluno. Finalizando as questões sobre a grade 

curricular do curso pesquisado, podemos observar a discrepância entre as aulas 

teóricas e as aulas práticas. Tendo o curso o total de três mil e vinte horas, apenas 

580 horas são direcionadas às disciplinas práticas e mais 400 horas de estágio 

totalizam 980 horas de preparo prático para a formação dos futuros professores. Ou 

seja, mais da metade do curso é voltado para as aulas teóricas. 

O questionário foi finalizado voltando à formação oferecida pelo Polo UAB, e 

se referiu as atividades propostas durante a formação: se essas são usadas em sala 

de aula, ou seja, se as propostas nos estudos são válidas e conseguem ser 

aplicadas no dia a dia em sala de aula. Seis responderam que sim, que atuam sobre 

direcionamento recebido na formação; duas responderam às vezes e uma não 

respondeu, por não atuar. 
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Material didático do curso ofertado 

 

Podemos perceber que as questões negativas apontadas não se referem ao 

uso inadequado ou má qualidade dos materiais didáticos utilizados na formação, 

pois quase todos apontaram como sendo satisfatórias as apostilas estudadas 

durante o curso; apenas um marcou a opção mais ou menos. De acordo com nossa 

análise realizada sobre a apostila Teoria da Linguagem Visual, concordamos com a 

maioria dos entrevistados quando respondem que gostaram do material, pois 

realmente nos parece de excelente qualidade, muito bem produzido, além de ser um 

material que eleva a reflexão crítica sobre o tema tratado. Expõe os assuntos de 

forma clara e objetiva, com conceitos atualizados. Resumindo: essa apostila procura 

apresentar uma breve discussão a respeito do conceito de arte; em linhas gerais, 

propõe as principais características do discurso da história da arte e da crítica de 

arte; exemplifica, com dois estudos do ano de 2010, o caráter historiográfico da arte 

e da crítica de arte; apresenta, ainda, as características das abordagens 

metodológicas mais influentes da disciplina de Arte; finaliza com parte da 

dissertação de mestrado do autor. 

Poderíamos afirmar, ainda, que os Parâmetros Curriculares Nacionais foram 

consultados para a produção e realização desse material, já que se encontra na 

apostila exemplos, como os da citação a seguir, que são voltados às propostas dos 

PCN: “(...) optei por tratar da própria arte como campo linguístico. Neste sentido, 

uma obra de arte é um objeto de comunicação, que produz significado e que 

necessita ser interpretado (DIAS, 2011, p.9). 

Dialogando um pouco mais com a apostila de estudos utilizada pelos 

alunos/agora professores curso de graduação em Artes Visuais, analisada nesta 

dissertação, esta deixa claro em seu texto a dificuldade que é conceituar o que é 

arte, indo ao encontro dos pensamentos de Ana Mae Barbosa e John Dewey. 

 

Tentar dizer o que é arte é já uma tarefa delicada: muito 
autores dedicaram-se a essa pergunta, mas ela nunca foi 
satisfatoriamente respondida. Logo, esses estudiosos se deram 
conta de que é impossível formular uma definição de arte que 
seja unívoca, objetiva e isenta de contradições, capaz de 
identificar e descrever um conjunto de características 
supostamente comuns a todas as obras de arte já produzidas e 
que, portanto, nos permitiria distinguir, dentro da totalidade dos 
pro (Ibidem, p. 15). 
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Propõe uma crítica ao que chamamos de arte, pois apresenta que nem tudo 

que foi criado necessariamente foi criado com o intuito de ser obra de arte, citando 

como exemplo o estilo de vida de antepassados, que produziam utensílios, por 

exemplo, com o intuído de ser utilizado para atender alguma necessidade e não 

necessariamente para ser apreciado. E hoje são reconhecidos por nós como obra de 

arte, não era prioritário o fato de serem criados para serem vistos. Aponta que 

admirar qualidades poéticas e plásticas: “Esse tipo de exercício da sensibilidade é 

uma invenção do ocidente cristão, surgidas entre os séculos XIV e XV e só existem 

nesta civilização” (DIAS, 2011, p. 22). Ou seja, nem todo artista hoje considerado 

como tal foi em sua época assim reconhecido.  

A apostila apresenta também métodos diferentes de se ver a obra de arte, 

nos fazendo refletir sobre o nosso olhar e significado da obra, nos levando a refletir 

sobre a relevância de se ter ciência sobre que visão se parte para a interpretação, 

nos sugerindo como interpretar uma obra de arte. Métodos que ampliam nossa visão 

no que se refere à função da obra de arte, frisam, por exemplo, que a obra é para 

ser admirada; todavia, a fruição precisa ser também tomada por outros prismas, 

como: analisada em meio ao meio que a cerca; as questões políticas que levaram o 

artista a criar; as formas que são usadas; as identificações de períodos históricos 

que nela contem, dentre outros. “O que chamamos genericamente de „arte‟ envolve 

um conjunto extremamente vasto de objetos com características diversificadas, 

produzidos por diferentes povos, para atender a necessidades sociais também 

distintas” (Ibidem, p. 7). 

 O histórico dos métodos apresentados na apostila cita exemplos de como 

podemos interpretar a obra de arte sugerindo ao estudante/leitor colocar em prática 

o que foi lido. No decorrer do texto quando as metodologias se apresentam na 

apostila propõe também análises das obras de arte ilustradas de acordo com o 

contexto, assim faz o leitor analisar a obra sob a ótica apresentada em cada parte do 

texto. Teoria e prática juntas focando o aprendizado do futuro professor. 

Convém ressaltar que a apostila do polo que prepara os professores de Arte 

na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, analisada neste trabalho, cita métodos 

históricos que vislumbram olhares diferentes para as obras de arte, conceituando e 

propondo caminhos paralelos à interpretação das obras, seja no método formalista 

que procura o sentido da obra de arte, como o nome diz, na forma, ou seja, os juízos 
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de valor, o gosto e inclinações pessoais do observador não devem interferir na 

interpretação da obra: 

 
O teórico formalista, ao analisar uma obra, procurava observá-
la prioritariamente como uma aparência sensível, constituída de 
pontos, linhas, planos, formatos, volumes, cores, texturas e da 
combinação destes elementos em composições rítmicas, 
harmônicas ou contrastantes, simétricas ou assimétricas (DIAS, 
2011, p. 73). 

 

 Seja no método sociológico que “prioriza o fato de que a obra de arte é 

produzida no interior de uma sociedade e de uma situação histórica específica (...) a 

obra de arte é demandada pela sociedade da qual ela faz parte” (Ibidem, p. 67). Ou 

seja, aponta como uma falha na interpretação se essa for, apenas, pura e sensível 

na leitura da obra, chamando a atenção para o que hoje denominamos de 

contextualização.  

 Ou ainda, o método iconográfico, uma interpretação que se volta mais para os 

temas das obras em contraposição à forma:  “(...) o estudo que precede à 

identificação, descrição e classificação das imagens. Ela nos ajuda a reconhecer os 

temas típicos das diferentes épocas e locais e os modos como são tratados” 

(Ibidem, p.78). 

E para finalizar os métodos propostos na apostila, temos o método 

estruturalista que “toma os seus objetos de estudos como totalidades relativamente 

autônomas e dotadas de um modo próprio de ser. No caso da obra de arte, o que 

importa é o conjunto de relações internas que se estabelecem entre as suas 

diferentes partes”, pois do ponto de vista estruturalista, esta relação é mais 

importante que as origens históricas, as intenções do artista ou do comitente 

(Ibidem, p. 82). Esse método valoriza a experiência, para que haja a interpretação, a 

relação entre o objeto artístico e o observador, que são primordiais; o contato com a 

obra, a interação com ela, a fruição, geram o significado. 

É relevante observar que em nenhum método exposto o olhar sensível ou 

histórico da obra são desvalorizados; ambos os pontos mais ressaltados pelos 

teóricos nesta dissertação, porém, para cada método um olhar mais específico é 

enaltecido, o que os torna diferente. Mas em todos eles o público é visto como peça 

importante no processo de interpretação da obra de arte, em que ele assume não só 

o papel de observador, mas também de propositor em alguns casos, de crítico em 
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outros, de complemento da obra, de fruição, entre outras funções. Estaria aqui 

explicitado, talvez, tamanha influência da arte sob o ser humano?  A obra de arte, 

não sendo algo frio, pronto e acabado, mas sim algo instigante que atrai o outro a 

completá-la? 

De acordo com a apostila analisada: “Alguns simplesmente se deixarão 

seduzir por sua beleza – ou estranheza -, enquanto que outros irão rejeitá-las por 

não compreendê-las. Mas tanto num quanto no outro, dificilmente deixarão de 

reconhecer que se trata de objetos de arte” (DIAS, 2011, p. 17).  

Em suma, podemos observar na apostila em questão a valorização da arte; 

críticas sobre a arte que nos fazem refletir; as dificuldades de conceituá-la; diretrizes 

metodológicas fundamentais dos estudos de história da arte; reflexões relevantes 

sobre o tema geral, entre outro. Assim, a apostila se mostra condizente, em grande 

parte de seu texto, aos Parâmetros Curriculares Nacionais. Porém, no que se refere 

à amplitude dos conteúdos ensinados no curso de formação, um preparo para todas 

as expressões artísticas, o próprio nome do curso - exemplo Licenciatura em Artes 

Visuais - nos mostra a limitação inicial que se apresenta contrária a exigência 

indireta ou bem direta dos documentos que regem a educação brasileira, já que os 

mesmo citam a necessidade de que todas as expressões artísticas sejam 

trabalhadas constantemente em sala de aula. Uma formação específica talvez não 

seja mais tão interessante para o nosso sistema educacional. 

Encerramos as análises das perguntas específicas da pesquisa referentes 

aos entrevistados e à sua formação - no caso, eles como alunos e pessoas físicas. A 

seguir, será feita uma análise  das questões referentes à sala de aula desse 

entrevistado como profissional, agora como professor na instituição de ensino. 

 

 

Em sala de aula 

 

Quando perguntado quais expressões artísticas usam em sala de aula, todos 

citaram artes visuais como sendo a base do ensino; a música e o teatro também 

foram apontados, sendo a primeira muito citada como fonte de sensibilidade, já a 

segunda com certa restrição referente ao saber trabalhar, ou seja, o preparo e 

conhecimento especifico do próprio professor dificultando a realização do trabalho. 

Recorte e colagem também foram citados por todos. Já escultura e xilogravura foram 
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apontadas apenas por um entrevistado. Inclusive Ana Mae Barbosa foi citada na 

resposta de um entrevistado: “Trabalho com a posposta de Ana Mae Barbosa (ver, 

conhecer e fazer) interagindo várias expressões.” A interação entre várias 

expressões artísticas foi a resposta mais notada na análise, sendo o teatro a 

expressão menos utilizada. Justificativas couberam para, no caso, a prevalência das 

artes visuais, pois todos tiveram uma formação específica nessa área. 

Aqui encontramos uma questão relevante a ser observada no que se refere à 

atuação do professor com as linguagens artísticas, pois se o mesmo não tem 

formação específica ou conhecimento da área adquirido por práticas culturais, não 

terá como atuar com as diversas linguagens. Essa questão é debatida há algum 

tempo no que se refere à formação do professor de Arte. Se o mesmo é formado em 

Artes Visuais, não recebeu conhecimento sobre outras linguagens artísticas, tais 

como: teatro, música e dança.  

Porém, os Parâmetros Curriculares Nacionais, assim como o novo currículo 

escolar do Estado do Espírito Santo, lançam em seus textos como proposições que 

todas as linguagens artísticas sejam trabalhadas em sala de aula. Mas, como dar a 

conta dessa demanda se o professor não tem formação na área? Na prática, e 

posso dizer a partir da minha experiência de sala de aula e a percepção que tenho 

de meus colegas de disciplina, que as demais expressões artísticas, além das artes 

visuais, acabam por serem trabalhadas de forma, muitas vezes, que foge ao controle 

do professor, não sendo de nenhuma maneira produtiva. É interessante um certo 

olhar para essa questão que remete aos cursos de formação e as exigências dos 

documentos que regem o sistema educacional, mas que não se prestam a um 

exame das condições para a efetivação da proposta.  

Com relação à pergunta feita aos professores sobre a reação do aluno ao 

entrar em contato com as expressões artísticas, todos, sem exceção, responderam 

que é ótima ou boa, colocando a arte como uma disciplina bem requisitada pelos 

alunos. Uma professora descreve: “A aceitação tem sido sempre a melhor que 

possamos esperar, uma vez que o lúdico da prática artística é um atrativo para as 

aulas”. Outra professora detalha: “Gostam muito de leitura de imagens, releituras ou 

paródia, e enfatiza que a musica aliada à dança mexe muito com os adolescentes”. 

Outra ainda surpreende: “Os alunos gostam tanto que pedem continuação da tarefa 

na aula de outros professores”. Os Parâmetros Curriculares Nacionais, acreditando 
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no desenvolver do sentido de construção das identidades e do respeito e da 

convivência com as alteridades, sugerem que os estudantes:  

 

(...) ao desenvolverem fazeres artísticos por meio das 
linguagens e códigos da música, artes visuais, dança, teatro, 
artes audiovisuais, podem aprender a desvelar uma pluralidade 
de significados, de interferências culturais, econômicas, 
políticas atuantes nessas manifestações culturais 
(BRASIL,1997, p. 173). 

 

Foi perguntado também ao professor, com relação à percepção que ele tem 

do aluno, ao trabalhar com as expressões artísticas. Todos citaram o lúdico como 

que uma estratégia de reter a atenção dos alunos, valorizando o lúdico como algo 

prazeroso. Os Parâmetros Curriculares Nacionais apontam em vários momentos de 

seu texto a relevância da emoção, da sensibilidade que a arte oferece e que deve 

ser bem aproveitada no processo de ensino e aprendizagem. O novo currículo 

escolar do Estado do Espírito Santo também enfatiza esse potencial da arte que 

propicia a interação humana, e propõe:  

 

Acreditamos que a Arte na educação escolar deve ser 
considerada em suas dimensões artísticas, estética e culturais, 
englobando tanto os estudos das obras e suas inserções 
contextuais, históricas e culturais, quanto o acompanhamento 
das transformações de sentido realizadas em seus percursos 
nos diferentes sistemas os quais ela abrange (ESPÍRITO 
SANTO, 2009, p. 79). 
 
 

A prática artística atrai a atenção dos alunos, como pode ser observado nessa 

questão, gerando um estímulo à aprendizagem. Uma das professoras que 

respondeu o questionário colocou um adendo em sua resposta: “Quando, em sala 

de aula, se trabalha além do desenho e pintura, há alunos que questionam, pois a 

disciplina está indo além do esperado”.  

Assim é a arte parafraseando os pensamentos de Platão: uma oportunidade 

de ir além; ir em busca de um belo que está fora de si. Poderíamos dizer, então, que 

ela propõe ao indivíduo um estímulo de querer chegar lá, assim, querer sempre mais 

no que se refere a conhecimentos para entender e ou se satisfazer. Uma outra 

professora levantou a questão de preferirem a prática à teoria, ou seja, a 

experimentação atraindo mais e mais a atenção dos alunos. Assim deveria ser 
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sempre a aula de Arte, como defende Dewey, a arte como experiência. É notório o 

valor da arte segundo Rosa Iavelberg: 

 

A arte promove o desenvolvimento de competências, 
habilidades e conhecimentos necessários a diversas áreas de 
estudos; entretanto, não é isso que justifica sua inserção no 
currículo escolar, mas seu valor intrínseco como construção 
humana, como patrimônio comum a ser apropriado por todos 
(IAVELBERG, 2003, p.9). 

 

Porém, quando a primeira professora citada acima escreve em seu 

questionário de pesquisa, elaborado para o seu trabalho, que alguns alunos 

questionam sobre a aula que não será apenas desenho e pintura, ou seja, uma 

visão do aluno de que a aula de arte é para pintar ou desenhar, isso pode nos fazer 

refletir sobre a questão da formação do professor. Talvez o professor anterior 

desses alunos que questionaram tenha aplicado, durante todo o ano letivo, apenas 

atividades de pintura e desenho. O que para Dewey, não é interessante, e sim que 

as experiências sejam contínuas e planejadas. E que ainda, não seguem os 

direcionamentos dos Parâmetros Curriculares Nacionais, que sugerem a aplicação 

de atividades envolvendo as expressões artísticas, tais como: teatro, música, dança 

e artes visuais. 

Foi perguntando também sobre as aulas, se apresentam conteúdos de caráter 

interdisciplinar ou mais específicos sobre a disciplina: a maioria respondeu que 

trabalham em sala de aula com conteúdos que se relacionam e completam as 

demais disciplinas, ou seja, a arte de forma transversal fortalecendo o aprendizado 

como um todo. O Parâmetro Curricular Nacional aponta essa relevância: “(...) é 

assim, desenvolvendo conhecimentos estéticos e artísticos dos alunos, que a 

disciplina Arte comparece como parceira das disciplinas trabalhadas na área 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e nas demais área de conhecimento 

(BRASIL, 1997, p. 172). 
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Visão do professor 

Gráfico 09: Visão da disciplina. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quando se perguntou sobre ser a arte um entretenimento ou estímulo de 

aprendizagem, agora na visão do professor, as respostas se mantiveram em 

maioria: seis, apontando a arte como estímulo à aprendizagem e dois apenas 

apontaram como entretenimento e estímulo à aprendizagem. É interesse refletir que 

se todos os entrevistados vêm a arte como um estímulo  

à aprendizagem, não seria então a arte um instrumento de ensino? Uma linguagem 

que trabalha o lúdico estimulando o aluno?  

Que seja entretenimento, mas que gere estímulo à aprendizagem, em nossa 

visão, não importa o que não deveria ser; ser é apenas entretenimento. Usar o 

lúdico como atrativo para a aprendizagem é mais do que natural, já que esse é um 

ponto que funciona como estímulo para o aluno, não vemos o porquê não utilizá-lo 

em sala de aula. Professores “antenados” utilizam-se desses atrativos. De acordo 

com os entrevistados que atuam como professores, todos percebem essa influência 

mágica, se assim podemos chamar, que a disciplina oferece sobre o aluno no que 

se refere à atração pelos estudos, o que nos faz questionar mais uma vez o 

reconhecimento do potencial da disciplina em questão.   

Assim os Parâmetros Curriculares Nacionais fundamentam o ensino da Arte: 

“As indicações explicitadas neste documento [...], fundamenta-se na experiência da 

sensibilidade estética, da cidadania contemporânea e da ética construtora de 

identidades” (BRASIL, 1997 p. 180). 

 

 

1 

2 

6 

0

2

4

6

8

10

Professores

Estímulo a
Aprendizagem

Entretimento e
Estímulo

Não opinou



85 

 

Gráfico 10: Sala de aula. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Uma outra questão levantada no questionário foi referente ao espaço físico 

disposto para as aulas de arte, ou seja, as salas de aulas normais a todas as 

disciplinas. Todos, sem sequer uma objeção, responderam que acham necessário 

uma sala de aula especial para a disciplina, que utiliza de muitos materiais nas 

atividades e desenvolve um trabalho que precisa de espaço em todo o processo de 

aprendizagem. As propostas para as aulas, em grande parte, necessitam de preparo 

pré, durante e no pós atividade. De acordo com as respostas dos questionários 

analisados, ficou claro o desejo dos professores seria um laboratório de arte, como 

algumas outras disciplinas possuem. Pois apenas uma professora entrevistada 

possui em sua escola essa sala tão almejada. Sete não possuem e uma não 

respondeu por não estar trabalhando atualmente. 

É interessante ressaltar que algumas escolas possuem laboratórios de outras 

disciplinas, mas que os mesmos não são utilizados. De acordo com vivências, 

podemos dizer que alguns não são utilizados para não gastar os materiais 

disponíveis e não estragar o espaço. O que muitas vezes também acontece com os 

materiais da disciplina de Arte, que para não acabarem são bem guardados e 

chegam a dar mofo. Um exemplo a ser citado foram os DVD´s “Arte na Escola” 

produzidos pela Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo e enviados à 

todas as escolas estaduais em caixas muito bonitas, que foram simplesmente 

guardas em várias escolas que passei. O intuito era para que os mesmos não 

sumissem. Neste caso, os próprios professores de Arte só foram tomar 

conhecimento do material didático cerca de dois anos depois quando a própria 

secretaria estadual fez um levantamento do uso do material e percebeu que os 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Professor

Não Opinou

Não tem

Tem



86 

 

professores não haviam tido contato com os mesmos. Esse fato nos remete à 

reflexão: qual o verdadeiro sentido da educação? Um fato um tanto quanto 

preocupante. 

 

Gráfico 11: Relevância da arte no sistema educacional. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A pergunta seguinte se refere à percepção que esse professor, foco da 

pesquisa, apresenta no que se refere à relevância dada à disciplina no seu meio 

escolar, principalmente sob opinião de seus colegas de profissão e demais 

profissionais que participam no processo de educar. Cinco responderam que 

percebem a relevância da arte na escola como essencial. Três apontaram que a 

mesma é vista como entretenimento. E uma não respondeu por não estar atuando. 

É interessante observar que existia no questionário a resposta indispensável, e que 

essa não recebeu apontamento. Entre entretenimento e essencial podemos 

observar que a disciplina em questão se faz de uma forma ou de outra como um 

marco interessante na escola. Se é essencial, é porque não pode faltar e, mesmo 

que vista como entretenimento, pode ser devido ao prazer que a disciplina 

proporciona aos seus participantes. Poderíamos aqui afirmar que a disciplina de Arte 

vem conquistando, mesmo que de forma lenta, uma certa valorização dentro do 

sistema educacional? 
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Gráfico 12: Tempo de aula. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Sobre o tempo de aula ser suficiente para trabalhar com os alunos em sala de 

aula: quatro marcaram que às vezes é suficiente e cinco marcaram que o tempo não 

é suficiente. Essas respostas podem nos fazer refletir sobre a questão, ainda 

debatida nas escolas, no que se refere à disciplina de Arte ter apenas uma aula por 

semana no Ensino Médio e duas aulas por semana no Ensino Fundamental. Ou 

seja, todos os professores, de alguma forma, em algumas aulas, sofrem com a 

questão do tempo de aula. Todos os entrevistados que dão aula planejam suas 

atividades e, na prática, às vezes, falta tempo para realizá-las por completo no dia a 

dia na escola. Dar continuidade à tarefa uma semana depois desestimula o processo 

de criação. Como defende John Dewey, a arte como experiência, é a arte em seu 

fazer artístico, se esse “fazer” está sendo bloqueado devido ao tempo cronológico, 

um sinal de fim de aula que soa paralisando o processo criativo do aluno e esse só 

será remetido uma semana depois, onde fica a continuidade da experimentação 

defendida por Dewey? Pode se estar perdendo algo no processo de ensino 

aprendizagem. Sendo que, ainda, o tempo de aprendizagem não se faz padronizado 

a todos os alunos, como já sabemos. 

Uma outra questão também referente ao sistema burocrático é o número de 

alunos em sala de aula. Todos os professores entrevistados responderam que 

quanto maior o número, maior é a dificuldade de se alcançar os objetivos propostos. 

Mais uma questão que é frequentemente debatida nas escolas e que pode vir a ser 

motivo de reflexão para o alto escalão do sistema educacional. O número de alunos 

que passam de ano não necessariamente se refere ao número de alunos que 
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realmente tinham condições para tal. Entendemos, pois, que estatísticas não devem 

ter maior valor que o verdadeiro aprendizado. 

 

Resultados parciais 

 

Em suma, embora quantitativamente estejam os dados apresentados 

apontando para uma boa formação profissional no que se refere aos 

alunos/professores do curso pesquisado, os dados não podem revelar a realidade 

dos demais cursos de formação existentes no país. 

Nos parece ainda que a disciplina de Arte apresenta na prática problemas de 

formação, oferta, cobertura e qualidade na grande parte das escolas do Sul do 

Estado do Espírito Santo, assim como, o ambiente físico e a dinâmica de 

funcionamento sugerem defasagem, o que demonstra, a priori, um entrave ao então 

tão esperado reconhecimento que se deve à arte no meio escolar. Isso, talvez, 

devido a todo o histórico da disciplina de Arte no Brasil, que ainda se arrasta 

buscando rumos concretos. 

Não é interessante para o sistema educacional, conforme podemos observar 

no questionário respondido, que a arte seja apenas citada nos currículos ou em 

projetos pedagógicos. Respostas positivas à disciplina nos apontam um caminho a 

ser seguido. Esperamos mudanças conjuntas e estruturadas na realidade da 

educação brasileira. Conforme o PCN: 

 

A escola como cenário real da reforma educacional. As 
reformas educacionais iniciaram-se há pouco mais de meia 
década e pode ser que custe mais uma década para promover 
as transformações pretendidas, em escala nacional. Mas já se 
percebem experiências importantes em muitas escolas 
brasileiras que desenvolvem novos projetos pedagógicos e 
novas práticas educacionais, nas quais leituras, investigações, 
discussões e projetos realizados por alunos superam ou 
complementam a didática da transmissão e a pedagogia do 
discurso. Essas novas práticas, usualmente, são resultado de 
um trabalho de toda a comunidade, em cooperação com a 
direção escolar, em apoio à transição entre o velho e o novo 
modelo de escola (BRASIL, 1997). 

 

 

A postura do sistema educacional tende a mudar e o caminho, pelo menos no 

Estado do Espírito Santo, nos parece estar sendo construído lentamente, devido ao 



89 

 

atraso advindo do passado, e a um passado muito próximo. Um exemplo de atitude 

prática que nos mostra essa possibilidade de melhoria foi o lançamento dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais no ano de 2000 e do novo currículo escolar do 

Estado do Espírito Santo em 2009, apresentados neste trabalho como base de 

direcionamento para o sistema educacional atual e os pensamentos aqui expostos. 

Sabemos que demanda tempo para as transformações ocorrerem. Determinar 

um discurso e prática de ensino adequados, contextualizados, pesquisados e 

testados para a disciplina de Arte e sua essência pode vir a ser os caminhos mais 

direcionados e adequados em meio aos espinhos que atravancam o a disciplina em 

questão no processo de ensino aprendizagem. Então, o educador poderá se 

apropriar do potencial que a arte oferece dividindo e acrescentando experiências 

que geram conhecimento para o aluno. 

Finalizamos este último capítulo citando um fechamento de capítulo escrito por 

Rosa Iaverlberg, que se propõe como a abertura para uma nova era de 

possibilidades positivas para a disciplina Arte: 

 

A arte, por si só, não opera transformações na educação, mas 
a experiência com os processos de criação pode reorientar o 
sentido de ensinar, o papel do professor, a imagem da escola, 
bem como o valor das práticas culturais nas comunidades e na 
vida pessoal e profissional dos professores e nas relações 
entre as escolas e as instituições que promovem ações sociais 
(IAVERLBERG, 2003, p.23). 

 

 Acreditando nessa afirmação, seguimos em frente na busca pela valorização 

da arte na escola, cientes dos desafios a serem driblados. Uma formação 

profissional adequada aos Parâmetros Curriculares Nacionais possibilitará aos 

docentes da disciplina de Arte um olhar e práticas diferentes para a disciplina que a 

elevem perante a realidade atual. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Realizamos, inicialmente nesta pesquisa uma análise histórica para 

compreender os caminhos até então trilhados pela disciplina de Arte. De acordo com 

Ana Mae Barbosa, padrões educacionais foram, no passado, simplesmente 

embutidos em nosso meio, aguardando em seguida retornos satisfatórios para o 

sistema educacional, desconsiderando a realidade de nosso país. Uma análise um 

pouco mais profunda sobre os modelos escolhidos, uma contextualização desses 

em relação a nossa cultura, entre outras possibilidades, poderiam ter colaborado de 

forma mais eficaz para um melhor funcionamento dos projetos educacionais, pois os 

mesmos poderiam ter sido adaptados em concordância com a realidade nacional. 

As teorias de John Dewey, arte como experiência, arte intrínseca na vida 

humana e suas aplicações no Brasil, nos parecem não terem alcançado por 

completo todo o sistema educacional brasileiro, talvez devido a tantas opções a 

serem seguidas, modelos que se perderam na prática escolar. Porém, a importância 

de Dewey se dá em função de que, a partir da década de 30, ele orientou de uma 

maneira ou de outra os documentos que direcionam a educação no Brasil. Dewey 

não foi esquecido. No novo currículo escolar no Estado do Espírito Santo seu nome 

e suas perspectivas sobre a arte são citados, assim como nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, junto aos pensamentos de Ana Mae Barbosa, que também 

em seus estudos cita o pensador. 

O novo currículo escolar do Estado do Espírito Santo, tão citado nesta 

dissertação, devido ao fato de ser o documento mais próximo que direciona a 

educação da região foco deste trabalho, Sul do Estado do Espírito Santo, aponta 

que Ana Mae Barbosa leva em consideração várias propostas do pensamento de 

Dewey, assim como em seus livros a autora faz menção ao teórico. Ana Mae 

acrescenta a relevância da contextualização aos pensamentos de Dewey sobre a 

arte, e justifica que por esse motivo as teorias de Dewey não alcançaram êxito como 

deveriam no Brasil. 

Com o fim de atingir os objetivos propostos nesta dissertação, desenvolvemos 

uma pesquisa teórico prática  e percebemos que os autores citados corroboram a 

premissa da relevância da arte na educação como foco de estímulo ao processo de 
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ensino aprendizagem. O embasamento teórico nos aponta a arte como um caminho 

instigante para uma educação integralizada.  

Assim, partilhamos as hipóteses de que, ainda hoje, a disciplina de Arte não é 

utilizada de forma adequada em sala de aula; que a formação dos arte-educadores 

se apresenta de maneira precária na região Sul do Estado do Espírito Santo; que o 

pensamento de John Dewey influenciou na construção dos documentos que hoje 

direcionam a educação brasileira, de modo que nos mostra que esse é fundamental 

para se pensar arte e educação. 

Pensar a disciplina de Arte a partir da realidade encontrada em Cachoeiro de 

Itapemirim demanda discussões e reflexões acerca das dificuldades para a 

efetivação da mesma conforme se apresenta na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação no Brasil, assim como atender os conteúdos e práticas apontadas nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais. Entender como essas implementações estão 

ocorrendo de forma adequada é uma questão que nos instiga.  

Considerando que a disciplina de Arte é obrigatória na Educação Básica no 

Brasil e que as leis foram implementadas para que sejam cumpridas, é notório o 

aumento da demanda de profissionais para a disciplina de Arte.  

Focando a realidade do Sul do Estado do Espírito Santo, de acordo com os 

dados levantados na Superintendência Regional de Educação no que se refere ao 

número de inscritos para o processo de seleção de Designação Temporária de 2012 

comparados ao de 2013, percebe-se a princípio um déficit de qualificação 

profissional na área. 

Observamos, de acordo com os dados que o número de professores de Arte 

formados na região é inferior à necessidade local, apontando para a necessidade de 

abertura de novas turmas de graduação. E que devido à demanda os professores 

não habilitados acabam por assumir a função de professor de Arte sem estar 

devidamente preparados para tal tarefa. 

Para conhecer mais de perto como se dá a formação dos arte educadores na 

região e seu modo de atuar em sala de aula após seu processo de formação, 

delimitamos o nosso campo de pesquisa. Desse modo, decidimos focar nos 

formandos em Artes Visuais no Polo UAB de Cachoeiro de Itapemirim-ES, primeira 

turma, 2013. Verificamos através dos questionários aplicados aos formandos que, 

de maneira geral, o curso avaliado se apresenta de forma satisfatória à maioria dos 

entrevistados, seja no aspecto teórico ou prático; além disso, o material didático 
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utilizado foi significativo para a sua prática, e que esse material utilizado no curso de 

formação está em consonância com as propostas teóricas por nós analisadas nesse 

trabalho.  

Podemos observar, como por exemplo no gráfico de número oito, 

demonstrado no capítulo anterior, que a maioria dos entrevistados responderam que 

sua preparação/formação representou um avanço no que se refere a atender às 

necessidades para atuar na área educacional. O que se faz de extrema relevância. 

Entretanto, alguns entrevistados disseram que poderia haver mais interação entre a 

prática e a teoria junto à realidade escolar. O material didático foi muito elogiado e o 

que nos instigou foi a perspectiva adotada no curso dispondo de uma visão 

diferenciada para a disciplina de Arte que caminha junto às atuais diretrizes 

educacionais de nosso país. 

É interessante ressaltar que os professores podem perceber hoje, em sala de 

aula, certas mudanças no que se refere ao reconhecimento por parte da 

comunidade escolar sobre a disciplina de Arte. É relevante ressaltar que, de acordo 

com os direcionamentos dos documentos de diretrizes educacionais brasileiros e 

respostas dos participantes da pesquisa de campo, encontra-se em mudança a 

concepção de aula de Arte. A visão de mera distração, o que promove certo 

descaso, ou ainda, como uma pausa durante o dia letivo para desenhos livres entre 

os conteúdos tidos até então como “mais importantes”, está se diluindo em meio às 

propostas atualmente inseridas no sistema educacional e na própria formação 

profissional do professor. Podemos ilustrar essa nova postura com citação a seguir: 

“O ensino, no Brasil, está passando por grandes transformações, cujo eixo é o 

entendimento da diferenciação e da interação entre o processo de ensino e o 

processo de aprendizagem” (IAVELBERG, 2003, s/p). 

No decorrer da pesquisa, foram apontados pontos positivos e negativos no 

que se refere à disciplina de Arte. Disciplina essa que apresenta, de acordo com os 

teóricos citados nesse trabalho, potencial sensível e cognitivo que estimula o aluno 

no processo de ensino-aprendizagem; porém, o sistema educacional tem deixado 

muito a desejar, talvez ainda enraizado em seu passado histórico, justificando a 

urgência de um novo olhar para a disciplina de Arte.  

Propostas em lei, em documentos de orientação e de apoio foram feitas pelo 

Ministério da Educação e Cultura do Brasil para um início de século XXI melhor na 

educação. Ler esses documentos nos reanima, como professores. É como que ver 
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uma “luz no fim do túnel”. Entretanto, temos que convir que as escolas, como 

instituições educacionais, ainda estão longe de contemplar esses novos parâmetros.  

Acreditamos nas diretrizes curriculares nacionais, neste trabalho 

apresentadas, como uma oportunidade de melhoria e valorização da disciplina de 

Arte. Entretanto, sabemos que essas não podem se tornar palavras frias, distantes 

do chão da escola. 

Esperamos que o Polo UAB de Cachoeiro de Itapemirim continue por realizar 

um bom trabalho de formação profissional se adaptando à realidade sempre que 

necessário, e que novas turmas de Artes Visuais sejam, a cada semestre, 

graduadas, lançando no mercado professores qualificados. E que o intuito do curso, 

a priori, seja preparar, com responsabilidade, professores habilitados para a 

disciplina de Arte, atendendo assim a demanda local. 

 É interessante ainda um repensar sobre como trabalhar nos cursos de 

formação a questão das expressões artísticas - teatro, dança, música e artes visuais 

- exigidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais. Questão esta levantada no 

questionário submetido aos formandos do curso, sobre a utilização das expressões 

artísticas nas práticas e teorias dentro de sala de aula. De acordo com as respostas 

sentimos certa defasagem no que se refere ao preparo e direcionamento dos futuros 

professores/alunos na formação em questão com o que se é proposto pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Sem dúvida nenhuma, o que tratamos aqui neste trabalho pode ser entendido 

como uma agenda de discussão para a temática geral da arte educação, a fim de 

colaborar para a valorização da disciplina em questão. 

Em suma, concordamos com a citação: “Quem conhece a arte amplia sua 

participação como cidadão, pois pode compartilhar de um modo de interação único 

no meio cultural” (IAVELBERG, 2003, p.9). Conforme rege a Lei de Diretrizes e 

Bases do nosso país, o indivíduo deve ser preparado para a vida e podemos 

observar com essa dissertação pontos que convergem para a relevância da arte 

como disciplina para que a lei seja cumprida. 

Satisfeitos com o trabalho realizado estamos cientes de que esse ainda não 

basta, pois é fato que o ensino da Arte enfrenta desafios. Mesmo depois de ser 

promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB nº 9394/96 

determinando a obrigatoriedade da disciplina em toda Educação Básica, 

percebemos que esta não foi contemplada em sua totalidade nos estados 
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brasileiros, tomando como exemplo o Estado do Espírito Santo, conforme dados 

pesquisados apresentados no trabalho.  Concluímos afirmando que discussões 

como as propostas nesta dissertação devem continuar acontecendo em favor da 

disciplina de Arte. 
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ANEXOS 

Anexo A - Questionário aplicado aos formandos 2013 Polo UAB de Cachoeiro 

de Itapemirim 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COGNIÇÃO E LINGUAGEM 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA  

 

Entrevistado: Professores formados em Artes na UAB  

 

Prezado (a) Professor (a): 

 

Este instrumento foi elaborado para coletar dados demandados por um projeto de 

pesquisa sobre O PROCESSO DE FORMAÇÃO DE ARTE EDUCADORES EM 

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PELA UAB - DESAFIOS E PERSPECTIVAS, 

atendendo ao desenvolvimento de uma dissertação de mestrado do Programa de 

Pós-Graduação em Cognição e Linguagem, na linha Pesquisas interdisciplinares em 

Ciências Humanas, Artes e Filosofia, da Universidade Estadual Norte Fluminense 

Darcy Ribeiro - UENF.   

A referente pesquisa visa analisar sobre quais condições se dá a formação dos 

professores de Arte do Polo UAB em parceria com a UFES em Cachoeiro de 

Itapemirim e sua atuação em sala de aula. Ressaltamos que será preservada sua 

identidade e seu local de trabalho. Antecipadamente agradecemos pela sua 

colaboração. 

 

I. IDENTIFICAÇÃO / FORMAÇÃO ACADÊMICA E PROFISSIONAL 
 

1. Nome: 

 

2. Idade:  

 

3. Sexo: 3.1 (     ) masculino                 3.2 (     ) feminino 

 

4. Pós Graduação   (     ) sim            (    ) não 

Curso:  

 

5. Seu município oferece curso de formação continuada e ou atualização na área? 
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(    ) sim                    (    ) não 

 

5.1- Você participa? 

(    ) sim                    (    ) não 

 

6. Vínculo empregatício na rede estadual de ensino: 

6.1.  (    ) Efetivo  

6.2. (    ) Contratado em Designação Temporária (DT). 

6.3. Em que cidade?  

6.4. (   ) ensino fundamental     (   ) ensino médio 

 

7. Quanto a sua experiência como professor, há quanto tempo exerce a profissão? 

 

8 . Qual sua carga horária semanal de trabalho? Possui vínculo com outra escola ou 

rede de ensino? Quantos turnos você trabalha? 

 

9. Você saiu da graduação e se sentiu apto a entrar em sala de aula e realizar com 

eficácia seu trabalho?  

(   ) Sim    (    ) Não   (   ) Faltou algo  

Por quê?/O que?  

 

10.Quando entrou em sala de aula vocêpercebeu que as aulas de Didática e ou 

Práticas Educacionais te prepararam para a prática em sala de aula? 

(    ) Sim     (    ) Não   (   ) Mais ou menos  

O que falta? 

 

11. O material didático utilizado na sua graduação foi de qualidade?  

(    ) Sim (    ) Não(   ) Mais ou menos  

 

II. PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

 

12. Você usa quais expressões artísticas com mais freqüência em suas aulas? 

 

13. Qual a reação dos alunos quando você trabalha em sala de aula a prática de 

uma expressão artística? Exemplifique: 



99 

 

 

14. Em sua opinião, a experiência artística funciona como entretenimento ou 

estímulos de aprendizagem? Em que sentido? 

 
 

15. Uma sala de aula especial para as aulas de artes seria importante para a 

disciplina? 

(    ) Faria toda a diferença      (    ) Não faz muita diferença 

 

16. Sua escola possui uma sala de aula especifica para a disciplina? 

(    ) Sim          (    ) Não           (    ) Está em construção  

 

17. De acordo com sua percepção no meio escolar que atua, como é visto o ensino 

de arte na escola? 

(    ) Essencial        (    ) Dispensável          (    ) Entretenimento 

 

18. As suas aulas de arte apresentam conteúdos de caráter interdisciplinar ou mais 

específicos sobre a disciplina? 

(   ) Interdisciplinar      (    ) Específicos (Ambos) 

 

19. O tempo de aula é suficiente para dar conta do conteúdo proposto? 

(   ) Sim (   X ) Não   (    ) As vezes  

 

20. O número de alunos em cada sala de aula pode dificultar o processo de ensino 

aprendizagem? 

(   ) Sim (    ) Não 

 

21. Em suas aulas você usa muitas atividades propostas na sua formação? 

(   ) Sim (    ) Não   (    ) As vezes 
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Anexo B – Grade Curricular do Curso de Artes Visuais do Polo UAB Cachoeiro 

de Itapemirim 
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Anexo C–Organizações Curriculares 2015 do Governo do Estado do Espírito 

Santo – Secretaria de Estado da Educação 
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