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RESUMO 

Barreira, D. B. (2014). Análise de um programa de práticas expressivas na escola.  

       Dissertação de Mestrado em Psicologia. Ênfase em Psicologia Social Comunitária.  

       Programa de Pós Graduação em Psicologia. Universidade Tuiuti do Paraná, UTP.     

       Curitiba.                                   

O espaço escolar é um local de multiplicidades onde surgem situações de convivência social; 

onde sujeitos com formação cultural e familiar diferente se encontram diariamente em busca 

da educação formal. Em nossa sociedade, que apresenta muitos problemas sociais, a escola 

pode cumprir um importante papel na formação humana, oferecendo um ensino que enfatize o 

desenvolvimento sensível, integrando as várias áreas do conhecimento e incentivando as 

competências sociais e emocionais. De acordo com texto dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais a educação deve estar comprometida com a cidadania, o que significa contemplar 

as questões sociais e ambientais como objeto de reflexão. Para isso, deve-se pensar a 

educação interligada com áreas da atividade humana que desenvolvem a sensibilidade e a 

emoção: a arte e a estética. Entende-se que uma educação que tenha a arte como colaboradora, 

pode auxiliar na formação de uma sociedade mais humanizada. Não se trata, portanto, de arte-

educação, mas de uma educação estética, que estimula a abertura para a experiência no 

mundo, para o agir sobre ele, para configurar significações e, assim, conhecer e se conhecer 

nesse mundo.  Esta pesquisa avaliou um Programa de atividades expressivas através da Arte, 

em uma escola de ensino básico, com o objetivo de contribuir com a formação humana. 

Foram realizadas dez oficinas de atividades cuja finalidade foi orientar os professores na 

utilização dos recursos da arte para estimular, nos alunos, o desenvolvimento de um olhar 

sensível. Os sujeitos da pesquisa são jovens professores que trabalham em uma escola 

particular. São sujeitos participativos que produzem e são produtos culturais do contexto 

social em que vivem.  A metodologia utilizada foi a pesquisa-intervenção, de caráter 

participativo, que desenvolveu o programa de oficinas expressivas com atividades 

programadas para articular conceitos teóricos com o fazer criativo. A avaliação do programa 

foi realizada no decorre das oficinas.  Na avaliação final constatou-se avanços na prática 

pedagógica, o reconhecimento da importância da arte por parte do aluno e da educação 

estética por parte do professor e a percepção de que o respeito é algo que precisa estar 

presente no cotidiano e pode ter, na arte, um grande aliado.    

PALAVRAS CHAVES: educação, educação estética, arte, sensibilidade, emoção. 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Barreira, D. B. (2014). Analyses of expressive practices of a program at schools. Master‟s   

     degree dissertation in Psycology. Emphasis on  Community Social Psycology. Program of  

     Pos-graduation in Psycology. Tuiuti University in Parana State, TUP (Universidade 

     Tuiuti do Paraná, UTP ) Curitiba. 
 

 

The school space is a multiple place where social  contact situations arise . A place where 

people that have different familiar culture are found every day in search of formal education . 

In our society , where many social problems appear , the school can fulfill an important role in 

the human formation by offering some teaching that can emphasize the sensitive 

development, joining several  knowledge fields and encouraging the social and emotional 

abilities . According to texts of National Curriculum Analyses  , the education must be 

committed to the citizenship and this means that it regards the social and environmental views 

as reflection .For this reason , we must analyze  the education that deals with human activities 

that develop sensitivity and emotion seriously : the art and the appearance .  It‟s 

comprehensible that the education that has the contributing art can help the formation of a 

better human society . Therefore, it‟s not about the art-education , but  an appearance 

education that encourages opportunities of experiences in the world , to act in the world , to 

form meanings and then to know the world and to know yourself in it . This study analyzes a 

program of meaningful activities through the Art  in an elementary school and this search has 

the objective to contribute to the human formation.  Ten workshop s were carried out to  teach 

teachers how to use these resources of arts to encourage the students to develop their sensitive 

view . People in this research are young teachers that work in a private school. They are really 

important  people that make the culture exist . The used method was an intervention research 

that has  involving acts and this method developed a program of  important workshop with 

planned activities to match speculative concept . The evaluation of the program was carried 

out during the workshop . Concluding the research , some advance was found in the 

pedagogical practice as well as the importance of arts for the students and the appearance 

education for the teachers,furthermore the respect is something that needs to be present daily 

and it can be present in arts . 

Key words: education , appearance education , art , sensitivity , emotion . 
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1. INTRODUÇÃO 

O espaço escolar é um local de multiplicidades no qual pessoas das mais variadas 

idades, com formações culturais e familiares diferentes se encontram diariamente em busca de 

uma finalidade comum: a educação formal.  Educadores e educandos se relacionam, muitas 

vezes, de modo conflitante, demonstram não compreender da mesma forma o objetivo de 

estarem convivendo neste espaço durante várias horas do dia. Esquecem que são pessoas e 

tomam-se uns aos outros como objetos (Camargo & Bulgacov, 2008). 

Em nossa sociedade, que apresenta muitos problemas sociais, a escola pode cumprir 

um importante papel na formação humana integral das crianças e dos jovens. Compreende-se 

como formação integral, um ensino que amplie sua atenção para o desenvolvimento humano, 

integrando várias áreas do conhecimento e incentivando as competências sociais e 

emocionais. Isto implica, necessariamente, em pensar a educação e a aprendizagem na relação 

com áreas da atividade humana que desenvolvam a sensibilidade e a emoção, ou seja, o 

campo da estética, que inclui todas as formas de arte. 

Assim, entende-se que uma educação que tenha a arte como colaboradora, possa 

auxiliar na formação de uma sociedade mais humanizada. Não se trata, portanto, da arte-

educação, que é uma disciplina com conteúdos próprios, mas de uma educação estética que 

pode se desenvolver em qualquer área de conhecimento.  

O texto dos Parâmetros Curriculares Nacionais  PCNs (Secretaria de Educação 

Fundamental, 1998) sugere que a educação deva estar comprometida com a cidadania, o que 

significa  contemplar  as questões sociais e ambientais como objeto de reflexão por parte de 

todos os sujeitos do espaço escolar.  

Esta pesquisa buscou avaliar como um Programa de atividades expressivas através da 

Arte pode colaborar com a formação humana dentro de uma escola de ensino básico. O estudo 

se propôs a analisar um projeto de educação estética cujo objetivo foi trazer a arte para o 

cotidiano da escola como elemento criador de condições para o reconhecimento da 

pluralidade cultural e do respeito as pessoas e ao meio ambiente. A ênfase dada foi para a 

educação estética que estimula a abertura para a experiência no mundo, para o agir sobre ele, 

para configurar significações e, assim, conhecer e se conhecer nesse mundo. Teve como 

propósito a realização de oficinas de atividades com a finalidade de orientar os professores, 

que não têm formação artística, na utilização dos recursos da arte para estimular nos alunos o 
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desenvolvimento de um olhar sensível aos problemas sociais e ambientais presentes no 

mundo contemporâneo. 

Os sujeitos da pesquisa são jovens professores que trabalham em uma escola particular 

de ensino, em um município de médio porte situado no interior do estado do Paraná. Estes 

sujeitos, que são constituídos biológica, psicológica e historicamente, analisam e reproduzem 

seu tempo deixando suas marcas nesse tempo. São sujeitos que produzem e são produtos 

culturais do contexto social em que vivem, influenciam e são influenciados por ele.  Sujeitos 

que constroem seu próprio sentido a partir dos significados disponíveis socialmente. Assim, é 

possível definir este sujeito como um ser “constituído subjetivamente em sua própria história, 

em que o sentido aparece como registro emocional comprometido com os significados e as 

necessidades que vão desenvolvendo-se no decorrer de sua história,” (González Rey, 2003, p. 

235) possibilitando o entendimento dos processos subjetivos, tanto individuais como sociais.  

A presente pesquisa está organizada em seis capítulos. No capítulo inicial está a  

introdução que apresenta o trabalho de forma sucinta e anuncia objetivo, justificativa, e 

metodologia utilizada. 

A fundamentação teórica apresenta um breve histórico da educação e do ensino da arte 

no Brasil, o que facilita a compreensão do atual modelo educacional no país. Evidencia a 

importância e a necessidade da educação escolar na sociedade contemporânea; mostra alguns 

conceitos históricos da arte e a relaciona com a estética, com a educação e com o tema 

pluralidade cultural conforme sugerido nos PCNs (1998). 

 No segundo capítulo são abordados os fundamentos teóricos que embasaram este 

estudo e estão organizados em quatro subtítulos. No primeiro deles  Educação, escola e 

sociedade  são apresentadas as normas institucionais da educação básica no Brasil, 

estabelecidas  pela Lei Darcy Ribeiro  Lei de Diretrizes e Bases da Educação  LDB 

(Câmara dos Deputados, 2013). Neste item a educação é anunciada como uma prática social 

que tem por objetivo o desenvolvimento humano por meio do saber existente em uma cultura. 

Justifica-se, também, a obrigatoriedade e a necessidade da educação escolar, pois, no mundo 

globalizado em que vivemos a escolaridade “passou a ser condição para ser um cidadão” 

(Souza, 2007, p. 83).   

 O histórico do Ensino da arte no Brasil é apresentado  no segundo subtítulo  Ensino 

da arte no Brasil   para possibilitar a compreensão do modo de entendimento do fazer 
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artístico por parte dos sujeitos da pesquisa.  Anuncia, ainda, as sugestões de trabalho com arte 

dentro das escolas brasileiras, por intermédio do texto Parâmetros Curriculares Nacionais – 

PCNs (Secretaria de Educação Fundamental, 1998) da disciplina obrigatória de Arte. No item 

 Educação e arte    evidencia-se a trajetória do fazer artístico, sua função e importância para 

a sociedade. No último item do segundo capítulo  Arte e pluralidade cultural  demonstra-se 

a necessidade da educação estética nas escolas conforme as orientações sugeridas no PCNs 

Temas Transversais (Secretaria de Educação Fundamental, 1998). Segundo o documento, a 

arte tem especial importância ao proporcionar contato direto com a diversidade por meio das 

representações artísticas das mais variadas culturas e sociedades. O texto do PCNs Arte 

(1998) enfatiza que o tema da pluralidade cultural amplia a discussão sobre a função da arte e 

o papel do artista em diferentes culturas, e contribui para o desenvolvimento do respeito e 

reconhecimento das diferenças. 

 O terceiro capítulo se refere à perspectiva metodológica. Trata-se de uma pesquisa-

intervenção, de caráter qualitativo, desenvolvida em uma escola de ensino básico e tendo 

como sujeitos de estudo alguns professores da instituição. A pesquisa teve início com uma 

entrevista para coleta de dados cujo objetivo foi investigar as necessidades e dificuldades dos 

professores em sua prática diária e para conhecer a implicação dos mesmos nas questões da 

estética. 

A pesquisa-intervenção, de caráter participativo, está fundamentada na perspectiva da 

psicologia social comunitária, na qual o pesquisador e os atores sociais  sujeitos do estudo  

criam condições para captar e elaborar os dados no cotidiano da investigação. A pesquisa-

intervenção tem como princípio produzir transformações durante o processo de 

desenvolvimento do estudo, o que é diferente de conhecer o problema investigado para 

transformá-lo depois. Assim, as informações captadas pelos participantes da pesquisa – 

pesquisadores e atores sociais  são elaboradas criticamente e permitem que discursos e 

práticas sociais reprodutoras sejam desarticuladas. Dessa forma, as práticas sociais e os 

referenciais que lhes atribuem significado se reproduzem em conjunto, uma vez que são 

constituídos no decorrer da pesquisa (Rocha, 2006) reelaborando o conhecimento 

anteriormente adquirido.  

As oficinas de atividades expressivas estão descritas no quarto capítulo. O projeto foi 

desenvolvido em uma escola particular localizada em uma cidade do interior do estado do 

Paraná. Os participantes foram os professores de Arte, Língua Portuguesa, História, 

Sociologia, Filosofia, e professores das séries iniciais de Ensino Fundamental e Educação 



17 
 

Infantil. Esta pesquisa-intervenção efetivou um programa de atividades expressivas 

denominadas de “Oficinas de atividades expressivas para o desenvolvimento da sensibilidade 

humana”. As atividades foram programadas para articular conceitos teóricos com o fazer 

criativo. O programa foi composto por dez oficinas, divididas em duas etapas. O projeto teve 

início com uma entrevista realizada com os professores, na qual foi possível identificar a 

necessidade do grupo. A partir da análise desses dados foi organizada a primeira etapa com 

cinco oficinas. Ao término dessa etapa foram colhidas novas informações, por meio de uma 

segunda entrevista, que determinaram os temas para as próximas cinco oficinas expressivas. 

Ao final das dez oficinas propostas foi realizada uma avaliação conjunta, por meio de uma 

mesa-redonda, onde todos expuseram as experiências vivenciadas no decorrer do programa.   

O quinto capítulo se refere à avaliação do Programa de atividades expressivas através 

da Arte e da pesquisa. Conforme o dicionário Aurélio (Ferreira, 2010), avaliar é determinar o 

valor, a importância de algo. É nesse sentido que a avaliação foi realizada, ou seja, para 

determinar a importância do programa aplicado e dimensionar o efeito do mesmo na prática 

pedagógica dos professores participantes. A avaliação é uma etapa importante da pesquisa-

intervenção, porque é o momento de se voltar para a análise das mudanças que um projeto 

nessa perspectiva propõe. 

A análise da pertinência, do processo e dos resultados do projeto de intervenção foi 

feita por meio de avaliação qualitativa. O exame do programa de arte na escola, tendo como 

protagonistas os professores, permitiu identificar modificações na prática pedagógica, tais 

como o reconhecimento da importância da arte por parte do aluno e da educação estética por 

parte do professor, e a constatação de que o respeito é algo que precisa estar presente no 

cotidiano e pode ter na arte uma grande aliada.  

No sexto capítulo são apresentadas as considerações finais demonstrando que, apesar 

do extenso trabalho exigido por este tipo de pesquisa, os resultados são positivos quando os 

sujeitos da pesquisa compreendem, internalizam novos significados e se transformam frente 

aos conceitos previamente estabelecidos.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. 

Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo.                    

 Pássaros engaiolados são pássaros sob controle.  

Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser.  

Pássaros engaiolados sempre têm um dono.  

Deixaram de ser pássaros.                                     

 Porque a essência dos pássaros é o vôo. 

Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados.  

O que elas amam são pássaros em vôo.  

Existem para dar aos pássaros coragem para voar. 

 Rubens Alves (2001) 

 

2.1. Educação, escola e sociedade 

Consta no artigo 205 da Constituição Federal Brasileira (Senado Federal, 2013) que a 

educação é direito de todos e dever do Estado e da família; deve ser desenvolvida com o apoio 

da sociedade visando à formação da consciência cidadã e a qualificação para o trabalho. Esse 

texto constitucional refere-se à educação formal, que deve ocorrer em um espaço próprio, 

dedicado ao ensino-aprendizagem, e, no qual, haja a interação entre todos os envolvidos no 

processo, ou seja, é a forma de educação que precisa ser realizada em um local público, de 

livre acesso a qualquer cidadão, denominado escola. 

Podemos perguntar, o que é a escola? Segundo a etimologia da palavra (Cunha, 1986), 

escola provém do termo grego scholé que, na Antiguidade Clássica, representava um espaço 

dedicado ao lazer, à prática da livre discussão e ao aprendizado distante dos problemas 

externos. Por muitos séculos, desde a Grécia Antiga até meados da Idade Moderna, este 

espaço de discussão foi um “privilégio das elites ou de alguns segmentos da população” 

(Souza, 2007, p. 83). 

Durante a Idade Média, o que se conhecia como escola era restrito aos religiosos e a 

alguns nobres. Na sociedade ocidental a Igreja era a guardiã do conhecimento e só repassava 

aquilo que era interessante para a preservação da fé cristã. Foi um período em que a arte, por 

meio da imagem, era utilizada para a catequização de todos os habitantes da Europa e de suas 

colônias. Com as novas ideias propostas pelo Iluminismo e os avanços tecnológicos que 

começaram a surgir na Idade Moderna a educação escolar, a partir desse período, passou a ser 

importante para o desenvolvimento da sociedade ocidental.  
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Para Souza (2007), a Revolução Francesa e a Revolução Norte-Americana foram os 

principais marcos das grandes transformações sociais que estimularam o desenvolvimento 

educacional no mundo. A partir desses acontecimentos é que surgiu a escola semelhante à que 

temos hoje em dia. As nações industrializadas perceberam a importância de terem cidadãos 

alfabetizados para realizarem o trabalho nas fábricas e, assim, criaram escolas que atendiam 

às necessidades desse mercado produtivo. A escola, que até então, era um local exclusivo para 

nobres e privilegiados socialmente, passou a ser um espaço onde as grandes massas de 

trabalhadores aprendiam um ofício.  

Nos dias de hoje a escola brasileira é o lugar no qual devem estar, obrigatoriamente, 

todas as crianças e adolescentes que tenham idade entre quatro e dezessete anos, para 

receberem o ensino formal, institucional. Segundo a Lei Darcy Ribeiro  Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação  LDB (Câmara dos Deputados, 1996) e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente  ECA (Câmara dos Deputados, 1990) é vedado aos pais ou responsáveis a 

educação formal em casa, o que torna obrigatória a matrícula das crianças e jovens em idade 

escolar em alguma instituição pública ou privada; ninguém pode oferecer ensino formal na 

própria casa, sob pena de punição legal. 

 A legislação educacional vigente no país (Câmara dos Deputados, 1996) divide a 

educação em dois grupos: educação básica e educação superior. A educação básica é 

prioritária, obrigatória e organiza-se da seguinte forma: 

a) Educação Infantil, subdividida em creche (berçário) que atende crianças de zero até os 

três anos e pré-escola para as crianças de quatro a cinco anos  

b) Ensino Fundamental para alunos de seis a catorze anos  

c) Ensino Médio para jovens de quinze a dezessete anos  

A educação básica prevê, obrigatoriamente, carga horária mínima anual de oitocentas 

horas, distribuída por um mínimo de duzentos dias letivos, o que equivale a quatro horas 

diárias de atendimento pedagógico. Todas as instituições educacionais devem cumprir esta 

determinação de carga horária mínima; existe, porém a possibilidade de ampliação da mesma. 

Quando a escola oferece período integral, este deve ser de, no mínimo, sete horas diárias. 

A educação escolar na sociedade contemporânea é fundamental uma vez que novos 

conhecimentos e novas tecnologias surgem em curtos espaços de tempo e exigem atualização 

constante para o setor produtivo do trabalho. No mundo globalizado em que vivemos a 

escolaridade “passou a ser condição para ser um cidadão” (Souza, 2007, p. 83). Nesse 
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contexto percebe-se a necessidade e a obrigatoriedade de um ensino formal e de qualidade, 

que prepare para os desafios da vida moderna. Para que esta preparação seja feita, segundo o 

autor, a escola da atualidade precisa desenvolver as habilidades e competências necessárias 

para a aprendizagem de forma que fortaleça o raciocínio e a capacidade de crítica; deve 

promover a socialização, estimulando a prática de integração social e respeito às diferenças. 

É importante ressaltar que educação não se restringe somente à escola; ela é uma ação 

social realizada entre as pessoas de maneira que possibilite transformação consciente e gere 

mudanças no comportamento e na vida das pessoas. A educação sempre acontece por 

intermédio de sujeitos que detêm conhecimentos sobre determinados assuntos e realizam 

trocas de informação; esses sujeitos detentores de conhecimentos podem ser um professor ou 

qualquer outra pessoa fora do ambiente escolar. É uma prática social que tem por objetivo o 

desenvolvimento humano através do saber existente em uma cultura. Educar significa formar 

“sujeitos, de acordo com as necessidades e exigências de sua sociedade, em um momento da 

história de seu próprio desenvolvimento.” (Brandão, 2007, p. 74). 

Ao situar a educação como prática social, estamos nos contrapondo à visão tradicional 

da concepção de educação que focaliza as potencialidades do indivíduo, ou seja, que 

compreende o sujeito como ser incompleto que se desenvolve a partir da ação do outro, ou da 

apropriação de conhecimento que o outro lhe provê. Na visão de prática, a educação ocorre 

num contexto social entre membros de uma comunidade e o conhecimento existe no conjunto 

das relações entre as pessoas em atividade nesse contexto (situação social do 

desenvolvimento), ao longo do tempo, e em relação com outros contextos próximos ou 

tangenciais. (Lave & Wenger, 2002).  Os sujeitos implicados nas atividades são considerados 

como pessoas que partilham significados e imprimem sentido subjetivo (Gonzalez Rey, 2003) 

ao que estão fazendo.  É nessa relação dialógica, no fazer partilhado, que as pessoas aprendem 

e se desenvolvem. Assim, o foco é deslocado das potencialidades existentes no indivíduo ou 

pré-formadas, e passa-se a considerar o sujeito, na atividade, em relação social, no mundo, 

como agente de sua aprendizagem e seu desenvolvimento.  

O conceito de prática aqui empregado indica o fazer com significado, isto é “fazer 

algo em um contexto histórico e social que concede uma estrutura e um significado ao que 

fazemos. Neste sentido, a prática é sempre uma prática social”. (Wenger, 2011, p. 71). Dentro 

dessa perspectiva a concepção de educação é ampliada e revela necessidade de ações 

pedagógicas que sejam realmente relevantes para o desenvolvimento de um sujeito crítico e 

participativo. 
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“Este conceito de prática incluí tanto aspectos explícitos como os implícitos. Inclui o que se 

disse e o que se cala, o que se apresenta e o que se pressupõe. Inclui a linguagem, os 

instrumentos, os documentos, as imagens, os símbolos, os papéis definidos, os critérios 

especificados, os procedimentos codificados, os regulamentos e os contratos que as diversas 

práticas determinam para uma variedade de propósitos. Porém, também incluem todas as 

relações implícitas, as convenções tácitas, os sinais sutis, as normas não escritas, as intuições 

reconhecíveis, as percepções específicas, as sensibilidades afinadas, as compreensões 

encarnadas, os pressupostos subjacentes e as noções compartilhadas da realidade que, embora 

em sua maior parte, nunca chegam a se expressar, são sinais inequívocos da afiliação a uma 

comunidade de prática e são fundamentais para o êxito de seus empreendimentos”. (Wenger, 

2011, p.71). 

 

A concepção de educação como prática social destaca a importância dos instrumentos 

e das relações com as pessoas, membros de uma dada sociedade. Educação como prática 

social enfatiza o caráter ativo, situado e construído socialmente da educação. 

Nessa perspectiva reconhece-se o condicionamento histórico e social do 

desenvolvimento do psiquismo humano pela participação num mundo social e cultural.   

 
“A insistência na natureza histórica da motivação, do desejo e das próprias relações pelas 

quais a experiência social e culturalmente mediada é disponível para as pessoas na prática é 

uma chave para os objetivos a serem cumpridos no desenvolvimento da uma teoria da 

prática”. (Lave & Wenger, 2002, p.167). 

 

Como prática, também enfatiza a importância dos instrumentos (ferramentas técnicas) 

como a forma com que o homem se relaciona com a natureza e os meios semióticos (as 

ferramentas psicológicas) como aqueles que possibilitam operações psicológicas para formas 

mais elevadas e qualitativamente novas, e permitem que os seres humanos, com o auxílio de 

sistemas simbólicos - culturais - controlem seu comportamento.  

Numa visão de natureza sócio-cultural, o arcabouço explanatório do  desenvolvimento 

psicológico sai da atividade cognitiva do sujeito isolado e desloca-se para a participação do 

sujeito na interação social em contextos de prática social.   

Na compreensão de educação como prática social a aprendizagem deve ser analisada 

como uma parte da prática social. Para mudar ou melhorar a aprendizagem, deve-se 

reorganizar a prática social. O ponto de partida da análise é a prática social.  

 

“...uma teoria da prática social enfatiza a interdependência relacional de agente e mundo, 

atividade, significado, cognição, aprendizagem e conhecimento. Enfatiza o caráter inerente e 

socialmente negociado do significado e o caráter interessado, concernido do pensamento e das 

ações das pessoas-em-atividade. Essa visão também afirma que aprender, pensar e saber são 

relações entre pessoas em atividade no mundo, com o mundo e surgidas do mundo social e 

culturalmente estruturado.Esse mundo é constituído socialmente; formas objetivas e sistemas 

de atividade, de um lado, e entendimentos subjetivos e intersubjetivos dos agentes, do outro, 

constituem mutuamente tanto o mundo quanto suas formas experienciadas. O conhecimento 

do mundo socialmente constituído é socialmente mediado e não tem fim. Seu significado para 
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atores determinados, seus equipamentos e as relações dos humanos com ele/nele são 

produzidos e mudados no curso da atividade (o que inclui linguagem e pensamento, mas não 

pode ser reduzido a um ou a outro). (Lave & Wenger, 2002, p.167). 

 

A perspectiva de educação como prática social representa uma mudança fundamental 

na forma de analisar o desenvolvimento dos alunos. Recebeu, entre outras, a influência da 

teoria histórico-cultural de Vigotski (2007), principalmente em relação à “atividade social 

como fundamento das funções cognitivas superiores” (Wenger, 2011, p.32), o que contraria a 

grande maioria das teorias psicológicas que sustentam teses individualistas nas quais os 

processos cognitivos são explicados por mecanismos internos inerentes ao próprio processo. 

Na visão de Vigotski (2007), o funcionamento mental dos indivíduos só pode ser 

compreendido quando relacionado com os processos sociais e culturais dos quais deriva.  

A perspectiva psicológica da pesquisa está orientada pelos fundamentos e conceitos 

teórico-metodológicos da teoria da subjetividade desenvolvida por González Rey. Este autor 

apresenta o conceito de subjetividade (González Rey, 2003) como sistema de sentidos 

subjetivos e significações, com formas de organização articuladas, dinâmica, constituídas nas 

diversas formas de atividade do sujeito, nas instituições e nos diversos contextos culturais em 

que o sujeito atua. 

 

“O sujeito é o indivíduo comprometido de forma permanente em uma prática social complexa 

que o transcende, e diante disso tem de organizar sua expressão pessoal, o que implica a 

construção de opções pelas quais mantenha seu desenvolvimento e seus espaços pessoais 

dentro do contexto dessas práticas” (González Rey, 2003, p. 239). 

 

Assim a educação, como prática social, não é exclusividade da escola, acontece 

também no ambiente familiar e na comunidade maior, local em que as instituições família e 

escola estão inseridas.  O desenvolvimento cognitivo e afetivo tem início no âmbito familiar 

dentro das condições materiais, históricas e culturais da família inserida na comunidade. A 

família é a matriz da aprendizagem onde o ser humano começa suas relações interpessoais 

(Dessem & Polonia, 2007). 

A função primordial da escola é ensinar os conhecimentos historicamente produzidos, 

com o objetivo de capacitar para o trabalho e para a vida social. A prioridade é para as 

atividades educativas formais com o objetivo do desenvolvimento da aprendizagem 

curricular. Torna-se importante, para um melhor aproveitamento escolar, que as atividades 

tenham relação com o cotidiano dos alunos e respeitem os aspectos culturais, de maneira que 

os conhecimentos provenientes da estrutura familiar possam “ser empregados como 
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mediadores para a construção dos conhecimentos científicos trabalhados na escola.” (Dessen 

& Polonia, 2007, p. 27). 

A escola, como afirma Dayrell (1999), é um espaço físico e social que possui duas 

dimensões: a institucional, com suas normas, e a social com seus conflitos. Como instituição 

legalmente constituída, possui uma série de normatizações que precisam ser seguidas 

expressas pelas leis de ordem federal e estadual que orientam o Regimento Escolar onde estão 

estabelecidas as normas da instituição; é uma dimensão objetiva. No contexto social, a 

dimensão é totalmente subjetiva; é onde ocorrem, diariamente, alianças e conflitos pela 

imposição de normas e estratégias, individuais ou coletivas, de transgressão e/ou de acordos.  

A comunidade escolar é um lugar onde os sujeitos não são apenas agentes passivos diante da 

estrutura, trata-se de uma relação em contínua construção, de conflitos e negociações em 

função de circunstâncias determinadas.   

Portanto, a escola é uma comunidade com características próprias; um grande palco 

onde os atores - professores, alunos, pais, funcionários, colaboradores - estão ativos nas suas 

ações cotidianas que são repletas de situações cognitivas e conflitivas.   

2.2. Ensino da arte no Brasil 

 A educação no Brasil inicia-se com o sistema de ensino fundado pelos jesuítas após a 

vinda da Companhia de Jesus em 1549. Os religiosos eram homens cultos e conservadores  

que se dedicavam ao ensino, com o objetivo de reafirmar a autoridade da Igreja. Como os 

portugueses se preocupavam somente com a exploração e defesa da colônia, delegaram aos 

padres jesuítas a missão de catequizar os indígenas e a responsabilidade da educação na nova 

colônia.  

 No campo das artes, os jesuítas trouxeram para o Brasil a influência do estilo barroco 

que se desenvolvia na Europa, no século XVI. Apesar das primeiras construções de igrejas 

serem simples, a decoração interna seguia os padrões europeus com muitas esculturas 

representativas da história do cristianismo. As imagens, o teatro e a música eram utilizados 

com finalidade didática.  De acordo com Almeida (2007), a utilização dos recursos musicais 

era intensa; como os indígenas gostavam e tinham facilidade para a música, esta passou a ser 

um dos principais meios para a transmissão de valores cristãos. Dessa forma, a alfabetização 

musical acontecia juntamente com o estudo da língua portuguesa, do latim e da matemática. 

A missão educativa dos jesuítas funcionou bem até que o Marquês de Pombal, 

ministro do governo português, expulsou-os do Brasil com o intuito de reformular e 
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modernizar a educação. Como não existiam outros educadores no país, a reforma proposta, 

que incluía o estudo das Ciências e das Artes Manuais, não foi implantada deixando a 

educação em suspenso, até que outros religiosos e professores leigos assumissem a tarefa 

deixada pelos jesuítas.  

Com a transferência da corte portuguesa para o Brasil, em 1808, grandes mudanças 

ocorreram no cenário nacional. O país precisava modernizar-se, tornar-se um local com a 

infraestrutura a que os nobres europeus estavam acostumados. Entre outras providências de 

caráter cultural, D. João VI decidiu trazer da França alguns artistas para organizarem o ensino 

de artes no Brasil. Dessa forma, chega em 1816, ao Rio de Janeiro, um grupo formado por 

pintores, escultores, arquitetos e desenhistas: a Missão Artística Francesa, com o objetivo de 

fundar a Escola Real de Artes e Ofícios. Esses artistas, ao chegarem, encontraram um estilo 

de arte original conhecido atualmente como Barroco Brasileiro. Os artistas brasileiros, de 

origem popular e, na maioria, mestiços que, segundo Barbosa (1978), eram vistos pela 

burguesia como simples artesãos, produziam principalmente arte sacra. A Missão Artística 

trouxe para o Brasil as novidades da Arte Neoclássica, que dominava a Europa naquele 

período. Esse estilo foi utilizado na arquitetura e nas artes plásticas brasileira até a Semana da 

Arte Moderna em 1922.  

A Escola Real de Artes e Ofícios tinha como objetivo a implantação de cursos 

profissionalizantes para adultos, deveria visar à modernização industrial e produtiva do país e 

atender tanto às classes populares como à elite cultural. No entanto, a demora para sua 

implantação, que só ocorreu em 1826 com o nome de Escola Imperial de Belas Artes, acabou 

alterando completamente a “sua perspectiva de atuação educacional, tornando-se o lugar de 

convergência de uma elite cultural que se formava no país para movimentar a corte, 

dificultando, assim, o acesso das camadas populares à produção artística.” (Barbosa & 

Coutinho, 2011, p. 7). O ensino nessa instituição acabou afastando os artesãos e tornou a arte 

algo supérfluo, destinada aos talentos de origem burguesa e aos anseios da vida na corte. Esse 

foi o modelo de ensino de arte que as escolas de nível secundário, destinadas aos alunos das 

classes abastadas do país, adotaram.  

Para suprir a necessidade de formação de artífices e artistas populares foram criados os 

Liceus de Artes e Ofícios, com grande procura pelas classes populares. A partir de 1870, as 

ideias liberais e positivistas passaram a influenciar a educação brasileira. Seguindo o modelo 

norte-americano, o ensino do desenho passou a ser obrigatório nas escolas secundárias, com o 

objetivo de desenvolvimento da técnica voltada para o trabalho na indústria. O desenho que se 

ensinava era “o desenho geométrico, o desenho de figura, o desenho de máquinas, o desenho 



25 
 

de arquitetura civil, o desenho de arquitetura naval e o desenho de ornatos.” (Barbosa, 1978, 

p. 81). 

Nas duas primeiras décadas do século XX, os debates sobre as necessidades 

educacionais intensificaram-se e surgiu um novo discurso pedagógico denominado escola 

nova, baseado nas propostas de renovação escolar que se desenvolviam em vários países. O 

ensino da arte passou por reformulação, adaptando a metodologia proposta por John Dewey 

que recomendava o incentivo à expressão livre, estimulando o desenho de memória para, 

depois, analisar o objeto real e, em seguida, realizar um novo desenho integrando, ao projeto 

inicial, os elementos observados na realidade. Outra orientação dessa metodologia estimulava 

o desenho a partir de linhas gerais, esquemáticas, cuja proposta era incentivar a percepção, a 

reflexão e a sensibilização, deixando a forma como elemento secundário no desenho. Essa 

proposta de trabalho pedagógico foi mal interpretada gerando um ensino de arte que levava ao 

desenho esquemático, fazendo surgir “nas escolas o desenho pedagógico que consistia em 

levar os alunos a copiarem da lousa esquemas de figuras feitos pelo professor.” (Barbosa & 

Coutinho, 2011, p. 18). Foi dessa maneira, desvirtuando a proposta de Dewey, que o ensino 

da arte anulou a capacidade criativa das crianças por mais de 20 anos. 

No início da década de 1930, surgiu em São Paulo, a primeira escola de arte para 

estudantes de escola pública que tivessem talento artístico; funcionava como atividade 

extracurricular, com aulas de desenho, pintura e música. Nessa época destacavam-se também 

e escola do ateliê de Anita Malfatti e o curso da Biblioteca Municipal de São Paulo 

ministrado por Mário de Andrade. A mudança política provocada pelo Estado Novo, 

conforme Barbosa e Coutinho (2011), interrompeu o desenvolvimento da Escola Nova, 

perseguiu educadores e dificultou o desenvolvimento da arte-educação que, nesse período 

passou a incentivar o ensino do desenho apenas como um instrumento preparador para o 

trabalho.  

Em 1948, foi fundada no Rio de Janeiro, a primeira Escolinha de Arte do Brasil que 

estimulava a livre expressão da criança, sem a interferência de adultos. A Escolinha de Arte 

tornou-se formadora de professores e, com isso, espalhou por todo o país essa prática 

extracurricular de ensino da arte. Em algumas escolas públicas, consideradas como 

experimentais, foram adotados os métodos utilizados nessas escolinhas. No entanto, na 

maioria das escolas de ensino regular, o que chegava mais próximo da arte eram as aulas de 

desenho, nas quais se faziam cópias, desenho de observação e desenho geométrico. Foi 

adotado também o estudo de técnicas de produção artística sugeridos em livros publicados nos 

anos de 1960 e início de 1970. Segundo Barbosa & Coutinho (2011), eram interpretações 
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simplistas da metodologia das escolinhas de arte, uma vez que todos esses livros descreviam 

técnicas que foram originadas a partir de apostilas distribuídas pela Escolinha de Arte do 

Brasil nos anos 1950.  

O golpe militar de 1964 e a ditadura que se instalou no Brasil promoveram uma forte 

repressão no país, com mudanças nas leis através dos Atos Institucionais, fechamento do 

Congresso Nacional e censura aos meios de comunicação e à educação. As escolinhas de arte, 

por serem da iniciativa privada, conseguiram manter a proposta de trabalho que vinha sendo 

realizada. O mesmo não aconteceu com as escolas experimentais; que tiveram seus currículos 

adaptados ao sistema educacional vigente para o qual o ensino da arte deveria estar a serviço 

do patriotismo e produzir “desenhos alusivos a comemorações cívicas, religiosas e outras 

festas.” (Barbosa & Coutinho, 2011, p. 26). A política educacional desse período pretendia 

estabelecer relação entre educação e sistema de produção, formando técnicos para o trabalho e 

para o consumo.  

Em 1971, a Lei n° 5692/71, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  LDB , 

incluiu a arte no currículo escolar com o nome de Educação Artística. A proposta era de 

“atividade educativa e não disciplina,” (Secretaria de Educação Fundamental, 1998, p. 26) e, 

por esse motivo, os conteúdos eram bastante indefinidos. Para atender à nova exigência legal, 

os professores não habilitados na área, passaram por cursos de formação de curta duração; 

aqueles que eram habilitados em áreas das ciências humanas também estavam aptos para 

lecionar esta nova atividade educacional. De acordo com a proposta, a Educação Artística 

abrangia os conteúdos de artes plásticas, artes cênicas e música; os professores deveriam 

abordar todas as linguagens artísticas, independente da sua formação profissional. A 

obrigação da polivalência nas atividades artísticas fez com que nada fosse aprofundado; o 

conhecimento era superficial em todas as áreas e, para muitos, a disciplina era apenas 

distração, uma atividade lúdica nunca levada a sério e mantida no currículo por força da lei. 

Em algumas escolas acreditava-se que deveriam ser ensinadas artes manuais como bordado, 

pintura em tecido, crochê, tricô, entre outras. Como não era considerada uma disciplina, não 

era muito respeitada pelos alunos; a presença era obrigatória, mas não se exigia nota ao final 

do ano letivo. Os professores das outras disciplinas a consideravam como atividade sem 

objetivo pedagógico prático e não a valorizavam.   

A redemocratização do país, na metade dos anos de 1980, possibilitou a mobilização 

dos professores de educação artística a fim de valorizar e aprimorar o trabalho desse 

educador. O movimento foi denominado arte-educação e possibilitou a divulgação de novas 

ideias para trabalhar com arte na escola. Nessa época, a professora Ana Mae Barbosa (1991), 
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lançou a proposta de ensino da arte através da leitura de imagens, denominada de metodologia 

triangular que era baseada em três pilares: fazer arte, ler obra de arte e contextualizar. Para 

essa autora, só através da alfabetização estética é possível formar um público que compreenda 

a produção artística e a comunicação visual presente no mundo contemporâneo. Barbosa 

(1991), afirma que: 

 

Sem conhecimento de arte e história não é possível a consciência de identidade nacional. A 

escola seria o lugar em que se poderia exercer o princípio democrático de acesso à informação 

e formação estética de todas as classes sociais, propiciando-se na multiculturalidade brasileira 

uma aproximação de códigos culturais de diferentes grupos. (p. 33).  

 

Uma nova constituição foi promulgada no Brasil, em 1988. A partir das orientações 

desse documento, outra lei de educação foi assinada em 1996. Trata-se da atual Lei n° 

9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  LDB , na qual a arte torna-se 

obrigatória na educação básica, conforme o artigo 26, parágrafo 2°: “O ensino da arte 

constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de 

forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos” (Secretaria de Educação 

Fundamental, 1998, p. 28). A partir dessa lei, a disciplina passou a ser designada Arte e foi 

incluída no currículo como área do conhecimento, com conteúdos bem definidos e ligados à 

cultura artística; sua carga horária semanal foi ampliada de uma para duas horas-aulas.  

 Os cursos para formação de professores de arte ainda são poucos e concentrados em 

grandes centros urbanos, o que dificulta o trabalho pedagógico e produz a enorme diferença 

entre as escolas de todo o país. Outro problema é o difícil acesso às obras artísticas produzidas 

no mundo. Existem poucos museus e os mesmos se concentram em grandes cidades; o mesmo 

acontece com a produção teatral, musical e exposições temporárias de artes plásticas. Apesar 

disso, a metodologia triangular da professora Ana Mae Barbosa foi bastante difundida e é 

utilizada em sala de aula com o auxílio de reproduções de obras e a presença da tecnologia 

digital. Dessa maneira, as obras de arte mundiais podem ser conhecidas e compreendidas 

pelos jovens. A formação continuada dos professores é fundamental; é preciso que se tenha 

“uma consciência clara de sua função e sem uma fundamentação consistente de arte como 

área de conhecimento com conteúdos específicos, os professores não podem trabalhar.” 

(Secretaria de educação fundamental, 1998, p. 30). 

 Como orientação para elaboração dos currículos estaduais e dos conteúdos 

programáticos das diversas disciplinas, foi elaborado um documento denominado de 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs (Secretaria de Educação Fundamental, 1998) que 

serve como linha mestra para os sistemas de ensino. Essa é a referência curricular nacional 
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redigida para cada nível de ensino e que possibilita ao aluno de qualquer região brasileira, o 

acesso aos conhecimentos indispensáveis à construção da cidadania. Como objetivo principal 

este documento visa uma unidade nacional curricular, deixando abertas possibilidades de 

respeito à grande diversidade cultural presente no país. Por seu caráter orientador é um 

documento de extrema importância para a educação nacional. 

Para cada disciplina obrigatória do currículo nacional foi escrito um documento 

específico, contendo orientações e sugestões que devem ser seguidas para a elaboração das 

diretrizes curriculares dos estados da União e para os projetos pedagógicos dos 

estabelecimentos de ensino. Esses referenciais foram analisados e debatidos por professores, 

por especialistas da educação e de outras áreas, por instituições governamentais e não 

governamentais para, posteriormente, transformarem-se em um documento cuja finalidade é 

garantir os direitos fundamentais de respeito às diferenças entre todos os seres humanos. 

No texto dos PCNs - Arte (Secretaria de Educação Fundamental, 1998), consta uma 

pequena fundamentação teórica, sugestão de conteúdos programáticos para todas as séries da 

educação básica e orientações para a prática pedagógica da disciplina que, desta forma, 

passou a ser respeitada pela comunidade escolar. O texto enfatiza que arte é “conhecimento 

que permite a aproximação entre indivíduos, mesmo os de culturas distintas, pois favorece a 

percepção de semelhanças e diferenças entre as culturas, expressas nos produtos artísticos e 

concepções estéticas,” (Secretaria de educação fundamental, 1998, p. 30) de forma diferente 

das observadas por outras disciplinas.  

O Estado do Paraná, seguindo as orientações dos PCNs - Arte e um debate com 

pedagogos e professores, elaborou o texto das Diretrizes Curriculares da Educação Básica  

DCE  Arte, publicado em 2008, no qual estabeleceu os conteúdos e encaminhamentos 

metodológicos do ensino da arte no estado. De acordo com esse documento, a educação 

através da arte possibilita “um novo olhar, um ouvir mais crítico, um interpretar da realidade 

além das aparências” (Secretaria de estado da educação do Paraná, p. 56) que permitam ao 

aluno: ampliação de conhecimento, consciência política, ideológica e desenvolvimento do 

potencial criativo e humano.  

Podemos afirmar que houve um avanço no ensino de arte nos últimos anos. Isso se 

deve à valorização da disciplina e o reconhecimento do trabalho artístico e criativo em que 

crianças e jovens são estimulados a expressar seus sentimentos e emoções através de 

atividades diversificadas referentes às artes plásticas ou cênicas. Como afirmam Barbosa & 

Coutinho (2011) o jogo e a criação passaram a ser respeitados como um meio de 

aprendizagem que privilegia a ação e não a contemplação. 
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2.3. Educação e arte 

Perguntas frequentes em sala de aula dizem respeito à finalidade e função da arte: 

afinal para quê arte? Qual a sua utilidade? Esta é uma pergunta de difícil e complexa resposta, 

afinal, envolve trabalho humano, conhecimento, emoção, subjetividade, comunicação e 

expressão. Quando olhamos para o passado bem longínquo, num tempo em que o homem 

vivia em cavernas, de forma precária, sem dominar a agricultura e sobrevivendo daquilo que a 

natureza proporcionava, vemos que esses homens produziam imagens e objetos aos quais hoje 

chamamos arte. Toda essa produção pré-histórica era resultado das atividades expressivas 

com caráter mágico e, segundo Fischer (1987) auxiliavam o homem no domínio da natureza e  

no desenvolvimento das primeiras relações sociais. 

As manifestações artísticas acompanham o homem desde o início do desenvolvimento 

humano. Serviram para muitos propósitos e nem sempre receberam o status de arte, tal qual 

entendemos hoje. A arte está presente em muitas atividades humanas, é produção influenciada 

pela cultura e permite ao homem a sua aproximação com as outras sociedades existentes.  

As sociedades primitivas usaram as manifestações artísticas como uma forma de 

magia, unindo arte à religião e ao ínfimo conhecimento cientifico para dominar a natureza. Na 

sociedade atual, essa função mágica da arte, deixa lugar para outros objetivos que permitem a 

liberdade de criação, a manifestação política e social, a representação de ideais e sonhos, a 

estimulação da percepção de um mundo que está além da realidade, pois, a arte nunca é a 

representação simples do real. De acordo com Fischer (1987), a função da arte é possibilitar 

ao homem a sua integração ao mundo, uma vez que por meio dela, é possível visualizar 

muitas possibilidades para ser alguém. 

A palavra arte tem origem do latim ars, artis, correspondente ao termo grego tékne 

que é o meio de fazer, de produzir bem alguma coisa (Nunes,1991). Nesse sentido, fazer arte 

está relacionado a tudo que é produzido através de conhecimento já adquirido.  

O significado que hoje tem a palavra arte está diretamente relacionado ao que 

Aristóteles chamava de póiesis: “um produzir que dá forma, um fabricar que engendra, uma 

criação que organiza, ordena e instaura uma realidade nova, um ser.” (Nunes, 1991, p. 20). 

Dessa forma é que se compreende arte na atualidade: como produção criativa de algo através 

de uma técnica bem desenvolvida, isto é, qualquer produção humana que envolva criação, 

emoção e trabalho humano. 
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A arte e o fazer artístico, ainda hoje, são visto com certa desconfiança por muitas 

pessoas que ainda enxergam as arte visuais - pintura e escultura - conforme o  pensamento 

platônico, ou seja, como a imitação da natureza, como algo que não é verdadeiro e, portanto, 

não é confiável (Feitosa, 2004).  

O trabalho para um artista é um processo altamente consciente e racional, um processo ao fim 

do que resulta a obra de arte como realidade dominada, e não – de modo algum – um estado de 

inspiração embriagante.  

Para conseguir ser um artista, é necessário dominar, controlar e transformar a experiência em 

memória, a memória em expressão, a matéria em forma. A emoção para um artista não é tudo; 

ele precisa também saber tratá-la, transmiti-la, precisa conhecer todas as regras, técnicas, 

recursos, formas e convenções com que a natureza – esta provocadora – pode ser dominada e 

sujeitada à concentração da arte. A paixão que consome o diletante serve ao verdadeiro artista; 

o artista não é possuído pela besta-fera, mas doma-a. (Fischer, 1987, p. 14). 

 

Na Idade Média o termo arte foi usado em dois aspectos: artes liberais e artes manuais. 

Por artes liberais compreendia-se as formas de produção do conhecimento. O termo artes 

manuais abrangia a produção de objetos manufaturados e as belas-artes, conforme a definição 

dos gregos: pintura, escultura, poesia, música e arquitetura; vistas como artes inferiores até o 

Renascimento. A arte serviu como veículo de comunicação durante muitos séculos. Até a 

“Idade Moderna, as obras de arte sempre foram usadas como suporte de mensagens políticas, 

religiosas, ideológicas.” (Feitosa, 2004, p.126), afinal poucos sabiam ler e era difícil a 

comunicação por meio dos símbolos linguísticos convencionais, assim, usava-se a expressão 

artística com a finalidade de passar informações, catequizar, impor ideias. 

Com as mudanças do pensamento provocadas pelos ideais humanistas do 

Renascimento e o consequente desenvolvimento científico, a pintura, a escultura e a 

arquitetura passaram de atividades mecânicas, com finalidades definidas, para atividades 

intelectuais. A arte, a partir daí, tornou-se produto de manifestação da beleza e a sensibilidade 

humana. As obras de arte passaram a representar a natureza de acordo com as leis da ciência 

moderna e a imaginação do artista, deixando de ser cópia fiel, imitação, como era na 

Antiguidade Clássica. A partir do século XVIII, com o movimento denominado Romantismo, 

a arte tornou-se um poderoso veículo transmissor da subjetividade e foi considerada como 

“fonte das emoções, dos estados afetivos espontâneos e profundos.” (Nunes, 1991, p.45). 

A Revolução Industrial e as suas consequências filosóficas e sociológicas, o 

surgimento da fotografia e das tecnologias da imagem e do som causaram profundas 

modificações no campo das artes. No século XX, a reprodução do real passou a ser feita com 
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o auxílio de máquinas. A obra de arte, também começou a ser reproduzida,  não é preciso 

mais ir ao museu em busca da arte, ela está presente em todos os lugares através de cópias, o 

que determinou a perda da sua aura (Walter Benjamin, 1987). O efeito da tecnologia no 

mundo contemporâneo e no mundo da arte permitiu mudanças nas funções da arte, que passa 

a não ter compromisso de imitar a realidade, traduzir simbolicamente sabedoria, provocar 

prazer ou satisfação (Feitosa, 2004); permite sentimentos de estranheza que produzem 

reavaliação da realidade, estimulando a sensibilidade e possibilitando, ao homem, conhecer e 

transformar o mundo (Trevisan, 2002).   

Uma obra de arte é produzida para todos os homens, deve ser apreciada em vários 

aspectos e deve possibilitar significações para cada um que a observa. Uma das muitas 

definições para arte diz que ela é a “linguagem das sensações” (Deleuze & Guatarri, 1992, 

p.228), sensações que estão ligadas aos sentimentos. A arte, por ser uma forma de expressão 

do ser humano, é uma manifestação de sentimentos de difíceis definição em linguagem 

discursiva cotidiana. É através da arte que sensações são transformadas em formas 

perceptíveis. Arte expressa algo e permite a percepção dos sentimentos que não se exprimem 

de outras formas. 

 É por intermédio da linguagem que se constrói o mundo social, que se molda o pensar, 

o sentir e o agir; que se organiza a cultura e os valores da sociedade; que se torna realidade 

um fato depois de interpretá-lo; que se criam as verdades nas quais acreditamos. No entanto, é 

por meio da arte que o ser humano exterioriza percepções e sentimentos que não consegue 

expressar através dos símbolos linguísticos convencionais; manifesta-os com o uso de formas, 

cores, sons, poesias, isto é, transforma-os em obras de arte.   

Uma obra de arte torna-se grandiosa, verdadeira e atemporal quando, o produto final 

do trabalho do artista, consegue conservar as sensações provocadas em seu criador e manter 

vivas estas sensações, de forma que as mesmas sejam percebidas e produzam novas sensações 

nas pessoas que se dispuserem deixar-se envolver pela arte. A obra de arte é feita por 

recordações carregadas de emoções (Deleuze & Guattari, 2007). O produto da arte é um 

monumento que representa essas emoções, sensações; o resultado não é como uma fotografia 

da memória, é algo muito maior, que está repleto de sensações. A arte não é o material ou a 

tinta que a produz; ela é a sensação que se utilizou do material para concretizar a percepção 

do artista; é a concretização de uma sensação através de um material. Essa matéria 
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concretizada, que se torna expressiva, tem a capacidade de produzir sensações diferentes para 

cada pessoa. 

Para compreendermos um pouco melhor o mundo da arte, é necessário aprender a ler o 

objeto de arte, assim como é necessário aprender as letras e os números para compreender a 

linguagem e o mundo. A disciplina de Arte, nas escolas, tem como objetivo fornecer aos 

alunos “conhecimentos sobre a diversidade de pensamento e de criação artística para expandir 

sua capacidade de criação e desenvolver o pensamento crítico.” (Secretaria do Estado do 

Paraná, 2008, p. 52). Para tanto é necessário desenvolvê-la por intermédio de conhecimento 

estético  relacionado a sensibilidade  e de conhecimento da produção artística  por 

intermédio dos conteúdos próprios de cada forma de manifestação artística e da história da 

Arte. De acordo com a DCE (2008) os conteúdos da disciplina de Arte são estruturantes e 

permitem o desenvolvimento de conhecimento amplo dos conceitos fundamentais para a 

compreensão de cada uma das áreas de Arte.  

“Nas aulas de Arte, os conteúdos devem ser selecionados a partir de uma análise histórica, 

abordados por meio do conhecimento estético e da produção artística, de maneira crítica, o que 

permitirá ao aluno uma percepção da arte em suas múltiplas dimensões cognitivas e 

possibilitará a construção de uma sociedade sem desigualdades e injustiças.” (Secretaria do 

Estado do Paraná, 2008, p.53). 

 

Cabe à educação artística alfabetizar para a leitura visual, corporal e musical; e à 

educação estética estimular “a sensibilidade de cada um no sentido de se abrir ao mundo e 

interagir com os sons, os cheiros, as cores, as formas” (Manso, 2006, p. 110) presentes no 

nosso cotidiano. 

 A amplitude e a complexidade da arte possibilitam-lhes inúmeros conceitos. Neste 

trabalho o conceito de arte é o apresentado pelos PCNs – Arte, volume 6 (1997) que orientam 

o modo de trabalho com a arte nas escolas e a colocam como área do conhecimento e, como 

tal, de acordo com o texto da Secretaria de educação de ensino fundamental (1997):  

... envolve tanto a experiência de apropriação de produtos artísticos (que incluem as obras 

originais e as produções relativas à arte, tais como textos, reproduções, vídeos, gravações, 

entre outros) quanto o desenvolvimento da competência de configurar significações por meio 

da realização de formas artísticas. Ou seja, entende-se que aprender arte envolve não apenas 

uma atividade de produção artística pelos alunos, mas também a conquista da significação do 

que fazem, pelo desenvolvimento da percepção estética, alimentada pelo contato com o 

fenômeno artístico visto como objeto de cultura através da história e como conjunto 

organizado de relações formais. É importante que os alunos compreendam o sentido do fazer 

artístico; que suas experiências de desenhar, cantar, dançar ou dramatizar não são atividades 

que visam distraí-los da “seriedade” das outras disciplinas. Ao fazer e conhecer arte o aluno 

percorre trajetos de aprendizagem que propiciam conhecimentos específicos sobre sua relação 

com o mundo. Além disso, desenvolvem potencialidades (como percepção, observação, 
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imaginação e sensibilidade) que podem alicerçar a consciência do seu lugar no mundo e 

também contribuem inegavelmente para sua apreensão significativa dos conteúdos das outras 

disciplinas do currículo.  (p. 32). 

 

A arte, como um modo privilegiado de conhecimento possibilita a aproximação entre 

pessoas de diversas culturas, favorecendo o reconhecimento de semelhanças e diferenças 

entre elas por meio da produção artística e das concepções estéticas de cada um.   

 O ser humano vive em grupos desde tempos imemoriais; forma comunidades que 

necessitam de normas para organizar a vida; transforma o local onde vivem; adapta-se e 

modifica a natureza com a finalidade de preservação da espécie. Constrói significados que 

passam a ser importantes, que são preservados e transmitidos às novas gerações, com isso, 

cria cultura. 

Podemos dizer, então, que a cultura surge a partir das experiências vivenciadas pelo 

ser humano em sua comunidade e tem como característica a possibilidade de  transformação 

constante (Gruman, 2012). Ao agir sobre o mundo de forma consciente, o homem constrói 

cultura e liga-se a ela, transforma velhos hábitos, incorpora novos e abandona antigos que já 

não servem mais. Cultura é essencial à condição humana, uma vez que o ser humano “é 

humano porque produz cultura, dando sentido à experiência objetiva, sensorial.” (p. 200) 

 No mundo contemporâneo, globalizado, as culturas dos povos interligam-se e exercem 

influências umas sobre as outras, constantemente. A cultura de um povo é formada por 

diversas estruturas: linguagem, religião, política, formas de comércio, uso de tecnologias, arte, 

formas de viver. Os diversos povos construíram suas identidades culturais, dando sentido e 

significados diversos para cada uma das estruturas sociais. O relacionamento entre as diversas 

culturas, cada vez mais comum, e a influência da revolução tecnológica provocam 

transformações culturais e alterações de sentidos para a vida em sociedade. 

 A educação do homem só avança quando ele passa, a partir de significados 

conhecidos, a procurar outros sentidos e novos valores para a sua vida. A função da educação 

escolar é mostrar, por meio de sistemas de atividades planejadas, colocar à disposição o 

conhecimento historicamente produzido e possibilitar que novos conhecimentos surjam a 

partir dos existentes, promovendo a construção do novo, sem esquecer a característica 

histórica da comunidade. Colocando a educação como prática social enfatiza-se a concepção 

de que o homem é produto de seu tempo histórico é um sujeito único que compreende o seu 

mundo e atua de forma participativa nele. (Secretaria do Estado do Paraná, 2008). 
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Na concepção de educação como prática social, a noção de participação é 

fundamental. Implica não apenas uma relação com atividades específicas, mas uma relação 

com comunidades sociais – implica tornar-se participante, membro, um tipo de pessoa 

(identidade). (Daniels, 2011). 

Estimular o pensamento reflexivo e a sensibilidade humana na educação, por 

intermédio da estética, significa privilegiar os sentidos e desenvolver as emoções de forma 

consciente (Manso, 2006).  Dessa maneira, a escola contribui para a formação de seres 

humanos participantes do meio social e ambiental, possibilitando que se tornem pessoas 

sensíveis, inteligentes e ativas.  

Acreditamos que por meio da educação estética é possível o desenvolvimento integral 

do ser humano; ela pode ser uma grande aliada para essa tarefa, uma vez que, por seu 

intermédio é que se educam os sentidos. A educação escolar, revalorizando o sensível por 

meio da estética, pode assumir uma dimensão humanista que ajude a “desenvolver a 

totalidade do Homem, fazendo que cada um descubra seu lugar na sociedade.” (Manso, 2006, 

p. 109). 

Quando falamos em educação estética, referimo-nos a educação na qual se privilegiam 

todas as formas de expressão artística, com o objetivo de explorar a sensibilidade e permitir 

ao homem um olhar sem preconceitos sobre os seus semelhantes. Esse é o motivo pelo qual a 

educação estética não deve ficar restrita ao arte-educador; é importante que faça parte do 

programa escolar abrangendo todas as disciplinas, que esteja na educação geral das crianças e 

jovens para que estas aproximem-se e entendam a arte, popular ou erudita, produzida pelo 

homem, para que possam compreender e desenvolver suas emoções e usufruam das suas 

reações estéticas na vida cotidiana (Manso, 2006).  

Em todas as comunidades do mundo o elemento estético está presente; nas celebrações 

e festas quando as pessoas se enfeitam e decoram o ambiente em homenagem aos seus entes 

queridos ou aos seres espirituais por eles cultuados; na música e dança comuns nesses 

eventos; nas casas ou locais de trabalho que possuem elementos de gosto pessoal. Estas são 

situações do homem comum, o não  artista, que está expondo sua sensibilidade e gosto 

estético, sem a preocupação das exigências formais da arte.  

Por meio da educação estética é possível valorizar a subjetividade e, de acordo com 

Manso (2006), aliar o fazer ao pensar, ensinar a ver e a ouvir para melhor apreciar a vida e o 
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mundo; fugir da ditadura do mundo industrial contemporâneo que tenta, por meio de 

modismos, uniformizar os gostos.  

O elemento estético, causador da impressão subjetiva a que chamamos de sentimento, 

é algo apreendido pelos sentidos humanos, pelos órgãos sensoriais, essenciais para a 

compreensão dos elementos da realidade (Pino, 2006). O resultado da percepção sensorial são 

as imagens e as sensações que serão decodificadas, interpretadas e reelaboradas pelo ser 

humano, produzindo uma reação a que denominamos sentimento.  

O processo de apreensão da realidade pelos sentidos pode ser aperfeiçoado pela 

educação desses sentidos, por meio de orientações que levem ao refinamento capaz de  

aprofundar qualidades sensoriais resultando em  “um grau de sensibilidade às coisas que a 

cultura é capaz de dar.” (Pino, 2006, p. 67). A educação estética, fornecendo meios para a 

educação dos sentidos poderá produzir refinamento da sensibilidade, o que implicará 

seres humanos mais receptivos ao entendimento das diferenças sociais.  

Trabalhar ética e estética na sala de aula significa considerar a arte com  

as realidades socioculturais presentes nela e no cotidiano do aluno e que podem ser 

problematizadas, discutidas e avaliadas de maneira que afetem a sensibilidade de forma 

positiva. São os agentes culturais (pais, educadores) que devem criar “condições favoráveis 

para uma progressiva educação sensorial e um também progressivo refinamento da 

sensibilidade” (Pino, 2006, p. 67) e a arte, na educação, como agente sensibilizador pode ser 

coadjuvante importante nesse processo.  

 

2.4. Arte e pluralidade cultural 

 

A educação brasileira tem como documento norteador, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCNs, redigidos nos anos de 1997 e 1998, após a promulgação da nova lei da 

educação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) em 1996.  Foi elaborado a 

partir de estudos realizados por uma comissão composta por membros do governo federal e 

educadores brasileiros para servir de apoio às discussões e ao desenvolvimento do projeto 

educativo das escola, à reflexão sobre a prática pedagógica e ao planejamento das aulas, 

orientando para cada disciplina separadamente. 

Trata-se de um documento muito importante, pois sugere encaminhamentos 

metodológicos para as diversas áreas do conhecimento e sugere que sejam trabalhadas, na 
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escola questões referentes à Ética, ao Meio Ambiente, à Orientação Sexual, à Pluralidade 

Cultural, à Saúde, ao Trabalho e Consumo e outros temas que sejam importantes para a 

formação de uma sociedade mais justa e igualitária. Esses temas são tratados em volume 

denominado Temas Transversais. O texto declara ser necessário, para o desenvolvimento da 

cidadania, “uma prática educacional voltada para a compreensão da realidade social e dos 

direitos e responsabilidades em relação à vida pessoal e coletiva e a afirmação do princípio da 

participação política”. (Secretaria de educação fundamental, 1998, p. 17) 

As questões que envolvem o respeito à diversidade e pluralidade cultural, são 

preocupações de âmbito mundial, tanto que existem organizações mundiais que desenvolvem 

trabalhos voltados para a paz no mundo.  Uma destas instituições é a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) que tem como objetivo contribuir 

para a paz e segurança no nosso planeta mediante a educação, a ciência, a cultura e as 

comunicações. O respeito a todos os cidadãos do mundo e a todas as culturas é um dos pontos 

principais desta Instituição, que propõe uma ampliação educacional unindo todas as 

variedades de educação - formais e informais - propondo que a função da educação seja “a de 

alimentar, dentro de cada indivíduo, as características de pensamento e de sentimento 

que os tornarão capazes de contribuir de forma significativa, para a criação do melhor 

futuro global possível.” (Campbell, 2002, p. 33) 

As facilidades de comunicação no mundo contemporâneo, conforme Power (2002),  

permitem a troca rápida de informações entre povos e esta mesma facilidade evidencia a 

competição entre as nações surgindo, assim, a necessidade de encontrar formas nas quais as 

diversas culturas possam conviver respeitando a dignidade e o valor de cada ser humano e de 

cada grupo cultural, preservando a integridade de todos e do nosso planeta. Fornecer às 

crianças e aos jovens uma educação que desenvolva o respeito e a tolerância ao próximo, 

defendendo valores que sejam universalmente aceitos e reconheçam a riqueza e a diversidade 

cultural dos povos, é o primeiro passo em direção a um mundo mais humano. 

Em um ambiente plural, como é o escolar, é fácil perceber as diferenças existentes 

entre os alunos; cada um traz de sua família, formas diversas de ver o mundo e o outro. A 

diversidade social presente na escola possibilita a percepção da existência de valores diversos 

e, muitas vezes contraditórios, que podem ser compreendidos e transformados pela ação 

promovida pelo trabalho pedagógico. Nesse sentido podemos pensar na adoção do conceito de 

“cidadanias múltiplas” (Power, 2002, p.51), ou seja, pela aceitação da unidade familiar e sua 

conexão com outras unidades sociais, culturais e religiosas; desenvolvendo um programa 

educacional que respeite as diferenças. É um conceito de cidadania que visa a unidade na 
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diversidade, incentivando o respeito e a compreensão das diversas culturas e ecossistemas 

mundiais, explicitando a responsabilidade de cada ser humano como um cidadão do mundo. 

 Isso justifica a necessidade e a importância dos temas sugeridos pelos PCNs (1998), 

especificamente os relacionados à ética e à pluralidade cultural; assim a escola pode contribuir 

com o desenvolvimento, nas crianças e jovens, de capacidades que permitam intervir na 

realidade para transformá-la. Trabalhar os temas da diversidade e da pluralidade exige que a 

proposta pedagógica esteja implicada com as diversidades sociais e preceitos éticos, pois é a 

“ética que norteia e exige de todos - da escola e dos educadores em particular -, propostas e 

iniciativas que visem à superação do preconceito e da discriminação.” (Secretaria de 

Educação Fundamental, 1998, p.129) 

Uma das formas de trabalhar os temas ligados aos valores humanos é através da 

transversalidade, isto é, de maneira que estes assuntos perpassem as disciplinas de forma 

interdisciplinar e não sejam vistos como um conteúdo curricular. É maneira de trabalho que, 

de acordo com os PCNs Temas Transversais (1998), exige reflexão ética, pois envolve 

posicionamentos e concepções a respeito das suas causas e efeitos das ações sociais, em  

dimensão histórica e política. 

A reflexão ética traz à luz a discussão sobre a liberdade de escolha. A ética interroga sobre a 

legitimidade de práticas e valores consagrados pela tradição e pelo costume. Abrange tanto a 

crítica das relações entre os grupos, dos grupos nas instituições e ante elas, quanto à dimensão 

das ações pessoais. Trata-se portanto de discutir o sentido ético da convivência humana nas 

suas relações com várias dimensões da vida social. (Secretaria de Educação Fundamental, 

1998, p.25) 

 

Qualquer tema que envolva questões sociais e ambientais pode ser abordado de forma 

transversal. O documento citado neste texto elegeu aqueles considerados urgentes do ponto de 

vista social, que estão presentes em todo o país e permitem o desenvolvimento de consciência 

crítica sobre a realidade brasileira e a necessidade de participação social dos alunos. São 

temas presentes no cotidiano dos alunos, que são constantemente debatidos pela sociedade, 

que muitas vezes interrogam sobre a forma e qualidade de vida das pessoas e necessitam de 

conhecimentos universais para alcançar soluções. Este é o motivo pelo qual são temas que 

podem ser trabalhados nas diversas áreas do conhecimento. 

A arte é uma das várias disciplinas presentes no currículo escolar da educação básica; 

no entanto ela pode servir de agente catalisador no trabalho pedagógico de qualquer 

disciplina, pois permite a compreensão do presente e oferece novas possibilidades para o 

futuro, uma vez que é uma das formas de representação da realidade, uma construção social 
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que propicia a percepção de nós mesmo no mundo, viabilizando o reconhecimento da nossa 

identidade e comportamento no mundo. (Gruman, 2012). 

Os campos de atuação da arte são veículos que levam o ser humano percorrer a sua 

própria história e cultura, bem como a de outros povos, possibilitando um intercâmbio de 

ideias, imaginação e afetos, estimulando as relações interpessoais em qualquer atividade 

dentro da escola. A obra de arte é produto do trabalho do artista, um ser humano que expressa, 

seus sonhos, inquietações, problemas sociais e políticos, fatos históricos, manifestações 

culturais; é rico material de conteúdo essencialmente humano que pode contribuir para a 

contextualização dos Temas Transversais, propiciando significações importantes para o aluno. 

Para o tema pluralidade cultural, a arte tem especial importância. Proporciona ao aluno 

um contato direto com a diversidade ao colocá-lo frente às representações artísticas das mais 

variadas culturas e sociedades. O texto do PCN Arte (1998) enfatiza o tema da pluralidade 

cultural amplia a discussão sobre a função da arte e o papel do artista em diferentes culturas e 

contribui para o desenvolvimento do respeito e reconhecimento das diferenças. A arte pode 

ser utilizada dentro de qualquer área do conhecimento, com o objetivo de celebrar a 

diversidade étnica e cultural e, dessa forma, valorizar todas as civilizações do nosso planeta. É 

importante destacar que essa visão sobre a diversidade não implica aceitação incondicional 

das diversas formas de ser, pensar e agir; mas a compreensão de que existem outras 

possibilidades que vão além daquelas que a sociedade da qual fazemos parte considera 

correta.  

 A partir da publicação do texto dos PCNs tem havido uma maior preocupação em 

relação a “multiculturalidade nas escolas, entendida como o reconhecimento de diferentes 

códigos culturais e de diferentes necessidades culturais, da necessidade de convivência entre 

culturas e dentro da mesma cultura” (Grusman, 2012, p. 206) e percebe-se um avanço no 

ensino da arte relacionado a esse aspecto. A arte na escola, dessa forma, torna-se uma 

possibilidade para os alunos assumirem suas responsabilidades em relação a uma vida cultural 

individual e coletiva, sem exclusão de pessoas por preconceitos de qualquer ordem. 

A arte tem estado presente nas salas de aula como área do conhecimento propriamente 

dita e interagindo com as diversas disciplinas curriculares ao servir de material de apoio para 

essas disciplinas. É nesse sentido que enfatizamos a importância da arte na escola, por sua 

capacidade de identificar problemáticas sociais e culturais e por meio dela sensibilizar e 

estimular atitudes de diálogo e respeito mútuo.  
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3. MÉTODO 

A metodologia utilizada foi a pesquisa-intervenção, de caráter participativo, na qual o 

pesquisador e os sujeitos do estudo estabelecem condições para captar e elaborar a informação 

no cotidiano do sujeito pesquisado. Dessa forma as práticas sociais e os referenciais que lhes 

atribuem significado se reproduzem em conjunto, uma vez que são constituídos no decorrer 

da pesquisa (Rocha, 2006) reelaborando o conhecimento anteriormente adquirido. Assim, a 

evolução do trabalho realizado na pesquisa-intervenção produz uma realidade na qual todos 

os participantes podem têm voz ativa.  

3.1. A instituição escolar 

A escola onde foi realizada a pesquisa situa-se na zona urbana de um município 

localizado na região do médio oeste do estado do Paraná. O município tem sua economia 

baseada na agricultura, com propriedades de médio porte, lavoura mecanizada e população de 

32 mil habitantes. Esta pequena cidade não possui salas de cinema e tampouco espaços para 

teatro ou espetáculos musicais. O desenvolvimento de atividades artísticas fica limitado às 

escolinhas de dança, música, artes plásticas e artesanato coordenadas por pessoas leigas e 

autodidatas no assunto. Não existe nenhum tipo de museu e, quando o município recebe 

algum acervo histórico ou artístico itinerante, a exposição é feita nas escolas ou na biblioteca 

municipal. O acervo literário é bastante limitado e fica restrito às obras de leitura obrigatórias 

nas escolas, que são as responsáveis diretas por incentivo e desenvolvimento de projetos de 

leitura. 

Esta instituição escolar, de ensino privado, oferece os cursos de Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Ensino Médio para moradores do município e de toda a região. A 

equipe de ensino é formada por três pedagogos, trinta professores, cinco professores 

auxiliares e equipe técnico-administrativa.  

A escola foi fundada no início da década de 1990 com ensino de Educação Infantil e 

foi ampliando, gradativamente, as modalidade de ensino até chegar na estrutura atual. De 

acordo com a sua proposta pedagógica (2011), busca formar cidadãos que desempenhem 

papel ativo na construção do conhecimento, trabalhando assim com atividades que favoreçam 

a aprendizagem significativa
1
.  

                                                           
1
 A aprendizagem significativa requer a necessidade e a vontade de aprender, por parte do aluno e uma 

prática didática garanta condições para que essa atitude se manifeste e prevaleça. Requer, ainda, o 
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O Projeto Político Pedagógico (2011), estabelecido oficialmente nos documentos da 

escola, apregoa o trabalho didático-pedagógico dessa instituição escolar em uma perspectiva                    

construtivista-sociointeracionista que defende o conhecimento construído a partir da 

realidade, ou seja, fundamentado em conceitos já estabelecidos, produzindo uma relação do 

fato concreto com o conhecimento teórico. Segundo o documento, o objetivo principal, desse 

estabelecimento de ensino, é formar um aluno que seja, no futuro, um cidadão crítico e 

competente, capaz de interferir, interagir e até modificar a sua história.   

 A partir da análise da proposta pedagógica (2011) observou-se que é uma escola que 

demonstra preocupação em desenvolver o conhecimento de forma abrangente; para isso inclui 

em seu planejamento a discussão referente aos problemas sociais, econômicos e ecológicos. A 

proposta pedagógica também prevê a e implementacão de projetos que levem o aluno à 

reflexão, conscientização e ação dentro da comunidade em que vive.  

 A análise do perfil dos alunos, por meio da renda familiar declarada na matrícula, 

possibilitou caracterizar a população atendida como pertencente a famílias de classe média,  

grande parte com nível de escolaridade superior, nas quais, geralmente, pai e mãe exercem 

uma atividade profissional.  

Observou-se que o espaço escolar fica aberto aos alunos durante todo o dia, o que 

possibilita a permanência dos mesmos na escola, inclusive fora do horário oficial das aulas. 

No período do contraturno são realizadas atividades extras sempre supervisionadas um 

profissional da instituição. Segundo a direção da escola, são atividades não obrigatórias, mas 

que estimulam o aluno a ficar no espaço escolar por um período maior do que o necessário, 

uma vez que muitos ficariam sozinhos em casa.   

A escola afirma, nos princípios educativos da proposta pedagógica (2011), que 

propicia um ensino voltado à aprendizagem contextualizada e orienta os alunos para o 

desenvolvimento do pensamento e da ação consciente e crítica para que se tornem cidadãos 

ativos e transformadores da história. Declara, também, a preocupação em desenvolver nos 

alunos os valores humanos fundamentais: solidariedade, honestidade, amizade e respeito. Para 

isso desenvolve trabalhos nos quais a estética da sensibilidade, a política da igualdade e a 

ética da identidade estão presentes. 

                                                                                                                                                                                     
estabelecimento de relações entre os conhecimentos prévios, do aluno, sobre um assunto e o que ele 

está aprendendo sobre o mesmo.  
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3.2. Sujeitos da pesquisa 

Participaram deste estudo quinze professores, sendo três deles membros da equipe 

pedagógica – diretora, coordenadora pedagógica e orientadora educacional – e os demais, 

professores atuantes nas turmas de Educação Infantil e de Ensino Fundamental, com idades 

entre 21 e 45 anos, majoritariamente do sexo feminino; sendo somente um professor do sexo 

masculino, atuante no Ensino Fundamental 3.º e 4.º ciclos participou deste estudo. Do grupo 

de professoras seis delas atuam em turmas de Educação Infantil e Ensino Fundamental 1.º e 

2.º ciclos, e cinco em turmas de Ensino Fundamental 3.º e 4.º ciclos, nas disciplinas de Língua 

Portuguesa, História, Filosofia e Arte.  

Todos os professores participantes possuem curso de graduação: nove são formados 

em Pedagogia, seis com especialização em Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental e três com especialização em Orientação e Supervisão Educacional; os demais 

participantes são formados nas áreas em que lecionam, conforme informado anteriormente. 

Os professores trabalham exclusivamente no magistério; noves deles são professores 

exclusivos do colégio onde foi realizada pesquisa; cinco professores atuantes em mais de uma 

escola de Educação Básica e um atuante no Ensino Superior. 

3.3. Pesquisa-intervenção 

A presente pesquisa-intervenção, de caráter qualitativo, foi desenvolvida através de 

um programa de atividades expressivas denominadas de “Oficinas de atividades expressivas 

para o desenvolvimento da sensibilidade humana”. Define-se como atividade expressiva  um 

conjunto de ações e operações do campo da produção artística em que o foco maior está no 

processo do fazer criativo e não no produto final e que não passa pelos critérios avaliativos do 

campo da arte. (Camargo & Bulgacov, 2008). As atividades foram programadas para articular 

conceitos teóricos com o fazer criativo. 

Inicialmente foi realizada uma entrevista com o objetivo de investigar as necessidades, 

dificuldades e problemas enfrentados pelos professores em sua prática diária e, 

principalmente, para conhecer a implicação dos professores nas questões da estética. Para isto 

partiu-se das categorias de significado e sentido subjetivo segundo a teoria da subjetividade de 

Gonzáles Rey. Assim, conceitua-se significado como algo que é compreendido pela 

linguagem “e aparece no pensamento sempre associado a determinados sentidos.” (González 

Rey, 2007, p. 163). Entende-se como sentido subjetivo a compreensão de significados que 
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expressam “em forma de produção simbólica emocional a multiplicidade de registros 

objetivos que afetam ao homem em sua integridade vital.” (González Rey, 2007, p. 171). 

As questões orientadoras da entrevista inicial foram: qual o conhecimento de cada um 

sobre campo da arte; identificar como utilizam as produções artísticas mundiais em sua 

prática pedagógica; conhecer o principal problema de relacionamento interpessoal percebido, 

por eles, em sala de aula.  As perguntas foram colocadas, de maneira que, após uma reflexão 

inicial, os professores chegassem a produzir um significado próprio do que vem a ser arte. O 

objetivo dessa significação subjetiva foi compreender a visão dos professores em relação à 

produção artística conhecida por eles. A análise interpretativa dessas entrevistas serviu como 

orientadora do conteúdo da primeira etapa do programa e também como instrumento de 

avaliação final do mesmo.  

Enfatiza-se que não foi construído um programa fechado, com oficinas 

predeterminadas, para ser aplicado. O processo de delineamento do programa foi acontecendo 

a partir de cada oficina, levando em consideração os efeitos das atividades desenvolvidas. 

Efeitos esses percebidos nos indicadores das falas dos professores enquanto se desenvolviam 

as oficinas. Marca-se aqui o princípio da participação na construção e desenvolvimento das 

práticas pedagógicas que levam, efetivamente, em conta os sujeitos como atores do seu 

processo de aprendizagem e desenvolvimento. Dessa forma procura-se romper com a relação 

autoritária presente nas práticas educativas da escola brasileira.  

O programa foi realizado em duas etapas, cada uma delas composta por cinco oficinas, 

com quatro horas de duração. A primeira etapa aconteceu no segundo semestre letivo de 

2012, com início no mês de agosto e término no mês de novembro. Nas oficinas foram 

desenvolvidas atividades teóricas e práticas, abrangendo as principais linguagens artísticas 

com objetivo de promover a sensibilização estética dos participantes. Foi proposto aos 

professores que reproduzissem com seus alunos, em sala de aula, a experiência vivenciada por 

eles nas oficinas. 

A partir do estudo das respostas colhidas na primeira entrevista foram estipulados os 

conceitos teórico-metodológicos  significado e sentido subjetivo  como categorias de 

análise. Os indicadores estabelecidos e utilizados, nas duas etapas da pesquisa, foram: 

significados sobre o conceito de arte, sentido pessoal da arte, significados e sentido sobre a 

inserção da arte na prática docente e significado referente ao respeito ao outro e ao meio 

ambiente. 
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 A segunda etapa ocorreu no primeiro semestre letivo de 2013, entre os meses de 

fevereiro e junho, após a análise da avaliação realizada ao final da primeira etapa. Essa 

avaliação foi feita por meio de uma segunda entrevista, na qual constatou-se a necessidade de 

adaptar as oficinas ao material didático utilizado pelos professores, com o objetivo de auxiliá-

los nas atividades em que obras de arte estão presentes. De acordo com a coordenação 

pedagógica da escola o professor sempre tem muitas dúvidas relacionadas à arte, e como 

muitas vezes essas dúvidas não são esclarecidas, eles acabam transmitindo, para o aluno, 

determinados conteúdos de forma superficial. O foco principal da segunda etapa de oficinas 

foram os artistas e obras citados no material didático, em temas relacionados aos valores 

humanos e ao respeito ambiental. A maioria dos participantes esteve presente nas duas etapas.  
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4. OFICINAS DE ATIVIDADES EXPRESSIVAS 

“A imaginação é certamente uma faculdade que devemos desenvolver, e só ela 

nos pode levar à criação de uma natureza mais exaltadora e consoladora do que 

o rápido olhar para a realidade – nos deixa perceber." 

Van Gogh (Chipp, 1996) 

 

4.1. Desenvolvimento e análise das oficinas.   

 As oficinas tiveram início após a análise das entrevistas iniciais, nas quais foram 

apontadas as necessidades do grupo de professores em relação aos seus conhecimentos sobre 

a arte e aos problemas de relacionamento pessoal percebidos em sala de aula e no pátio da 

escola. As cinco primeiras oficinas, realizadas em 2012, foram preparadas com a finalidade de 

estimular a utilização dos recursos da arte para sensibilizar os professores e, posteriormente, 

os alunos. 

 Após a realização de cada oficina foi feita a verificação do resultado obtido com as 

atividades propostas e a análise das discussões geradas durante o desenvolvimento da mesma. 

Essa ação dialógica possibilitou mudanças e adaptações em cada uma das oficinas propostas. 

 O desenvolvimento da primeira etapa do projeto terminou juntamente com o ano letivo 

de 2012.  A segunda etapa iniciou-se após as férias escolares de verão e manteve a proposta 

inicial de sensibilização através da arte, porém, dessa vez, os temas escolhidos foram 

baseados na proposta didática para as disciplinas das ciências humanas, desse estabelecimento 

de ensino. O objetivo desta fase foi auxiliar o trabalho pedagógico dos professores.   

 A seguir apresenta-se a descrição das oficinas, articulando os indicadores das falas dos 

professores com a teoria. No final de cada apresentação realiza-se uma análise e avaliação da 

oficina descrita. Algumas oficinas produziram melhores conteúdos do que outras para 

articulação com a teoria e o foco do presente trabalho.   

 Após a descrição e análise de todas as oficinas apresenta-se a avaliação do programa. 

4.1.1. Oficina de sensibilização através do cinema 

 Neste primeiro encontro com o grupo, foi feita a apresentação do projeto a ser 

desenvolvido para os participantes; enfatizou-se a preocupação com a falta de solidariedade e 

de respeito ao próximo e ao meio ambiente presentes na sociedade contemporânea; 
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esclareceu-se também que o objetivo do trabalho era utilizar as várias formas de manifestação 

artística como fonte sensibilizadora do ser humano, a fim de torná-lo mais receptivo ao outro 

e como caminho possível para auxiliar no desenvolvimento do conhecimento e do respeito às 

diversas culturas da humanidade.  

 Nesta primeira oficina foi utilizado o recurso cinematográfico. Foi apresentado o 

filme-documentário Lixo extraordinário (2009) que trata do registro do trabalho artístico de 

Vik Muniz, ao realizar a série de obras intitulada Lixo. A série de imagens denominada Lixo 

foi idealizada pelo referido artista, como produção artística, para retratar de uma forma 

original, os catadores de material reciclável em situações já representadas por outros artistas. 

Além da produção da série de imagens, o filme revela a vida das pessoas diretamente ligadas 

ao projeto e a relação das mesmas com a arte, antes, durante e depois da produção da obra de 

arte.  

O documentário Lixo extraordinário não tem atores profissionais; os protagonistas são 

os próprios catadores e a equipe de trabalho de Vik Muniz, fato que possibilitou a 

aproximação dos espectadores com as pessoas que estavam atuando na tela. Por não ser 

ficção, o filme produziu uma forte emoção em quem estava assistindo, uma vez que mostrou a 

difícil vida dos moradores e catadores do aterro sanitário do Jardim Gramacho. Sobre o filme 

uma professora disse: 

Ficou bem claro que os sonhos podem se tornar realidade quando queremos, lutamos e não 

desistimos no caminho. Fiquei impressionada com o trabalho em equipe, com a visão de ser 

humano que Vik nos faz perceber com as imagens. Achei maravilhoso em todos os aspectos e 

fiquei mais confiante de que tudo é possível quando temos um objetivo e não desistimos dele. 

(comunicação oral, agosto 2012). 

Após a projeção do filme foi realizado um debate para que todos expusessem suas 

opiniões sobre o que haviam visto. Surgiram várias questões relacionadas à importância do 

trabalho artístico naquele momento, ao preconceito e ao desrespeito ao ser humano e ao meio 

ambiente. O próprio artista, Vik Muniz (Kaz & Loddi, 2009), comenta o impacto que esse 

trabalho teve sobre ele:   

 

Esse é um projeto incrível, que está me possibilitando conhecer algumas das mais 

surpreendentes pessoas do mundo, que vivem nas piores condições que jamais encontrei em 

toda a minha vida e que vêm colocando em contato com um lado da vida que eu imaginei que 

não existisse mais. (p. 27) 

 

No debate foram abordadas, especificamente, questões sobre a responsabilidade da 

escola em promover a discussão e a prática de direitos humanos fundamentais, principalmente 
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o respeito, já que a escola é um lugar no qual existe muita diversidade cultural, étnica, 

religiosa e ideológica; é o local em que a inclusão se faz necessária e, no qual, a aceitação às 

diferenças deve prevalecer.  

Cabe à escola proporcionar espaços para a expressão de diferentes gêneros de 

discurso, que segundo a teoria da linguagem de Lyotard (2003), pode ser entendida  como 

uma teoria sobre a pluralidade de diferentes discursos que  se manifestam no “diferendo”. A 

proposta é romper com a concepção autoritária que aceita somente a manifestação de um 

discurso dominante, o qual impede a articulação de um diferendo com outros discursos. 

Quando só o discurso dominante tem espaço , o diferendo se manifesta pelo silêncio, porque 

algo não pode ser articulado em nome de um consenso que na realidade não existe. 

(Schippling, 2010) Torna-se necessário romper com a visão da unidade fictícia da Pedagogia 

e reconhecer que o diferendo é sempre inerente à ação pedagógica quando concebida como 

uma prática social situada.   

Os professores que estavam presentes concordaram que o filme apresentado 

emocionou e sensibilizou a todos; informaram que gostariam de utilizar alguns trechos do 

mesmo, em sala de aula, para as turmas com alunos com idade superior a 12 anos, a fim de 

motivá-los em relação às ações solidárias que a escola promove. Propuseram o 

desenvolvimento imediato de um projeto voltado para o respeito ao próximo – envolvendo 

toda a comunidade escolar. 

A partir dessa oficina foi dado o primeiro passo para o incentivo à educação estética 

dentro da escola, que para Manso (2006), tem a capacidade de valorizar o aspecto subjetivo 

dos indivíduos, de estimular a responsabilidade individual e de possibilitar a compreensão do 

valor do outro ser humano e da natureza que nos rodeia. 

Partindo do que foi visto e discutido, os professores e a equipe pedagógica se 

comprometeram a desenvolver um projeto que incentivasse os alunos a praticarem boas ações, 

desinteressadamente. Cada professor ficou responsável por encontrar um meio de sensibilizar 

seus alunos e motivá-los para a ação. Firmaram o compromisso de implementar o projeto 

imediatamente e de trazer alguns resultados para serem apresentados na segunda oficina. O 

projeto intitulou-se “Faça um bem a alguém”, sugestão dada por um professor. 
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4.1.2. Oficina de sensibilização através da obra de Vik Muniz 

 Nesta oficina, a proposta foi explicitar o fazer artístico por intermédio da obra de Vik 

Muniz, desde as suas primeiras obras até a série Lixo realizada no ano de 2008 e documentada 

no filme Lixo extraordinário (2009).  Seu objetivo constituiu em dar embasamento teórico 

sobre o processo de criação do artista para que todos começassem a compreender que existe 

um trabalho árduo por trás da criação da obra de arte, que esta não é somente expressão de 

emoções.  

Os professores tiveram contato com a forma de trabalho criativo desse artista que 

utiliza a ressignificação e reelaboração de retratos e de obras de arte de mestres consagrados 

mundialmente. O trabalho de Vik Muniz consiste em usar materiais inusitados como açúcar, 

terra, pedaços de papel, miniaturas de objetos ou brinquedos, diamantes, geleia, material 

reciclável, entre outras possibilidades, para, com eles, reelaborar uma imagem e fotografá-la. 

O produto final de seu trabalho artístico é sempre a fotografia.  

Proporcionar ao professor o conhecimento sobre o modo de criação e produção de um 

artista foi fundamental para dar prosseguimento ao projeto. Ao enfatizar, nesse momento, a 

produção artística apresentada no documentário Lixo extraordinário (2009), esclareceu-se que 

o fazer artístico requer, além da criatividade, trabalho árduo de pesquisa e técnica apurada.  

Na entrevista inicial, todos os professores se referiram à arte como uma atividade de 

expressão de sentimentos e emoções. Nenhum deles fez referência ao fazer artístico como 

atividade que requer técnica e pesquisa; para eles a arte está ligada somente à atividade 

criativa e à imaginação. 

Segundo Vigotski (2009), atividade é uma ação específica do comportamento humano, 

e pode ser de dois tipos: atividade reprodutora e atividade criativa. Para esse autor, a base da 

atividade criadora é a imaginação e sem ela não existe criação. A imaginação sofre forte 

influência da realidade e tem extrema importância para o desenvolvimento do ser humano, 

pois é ela que possibilita a ressignificação de fatos já ocorridos e a reelaboração dos mesmos, 

transformando-os em outros.  A imaginação é algo que se manifesta “em todos os campos da 

vida cultural, tornando também possível a criação artística, a científica e a técnica.” (Vigotski, 

2009, p. 14).  

 A realidade sempre estará presente no desenvolvimento da criação; permite que a 

imaginação se amplie a partir da recombinação de elementos do mundo real. Para Vigotski 
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(2009), quanto maior for a experiência e o contato com a realidade, maior a possibilidade de 

desenvolvimento e mais significativa será a atividade criadora. Para a criação artística, além 

da realidade, são importantes os sentimentos e as emoções do criador. Ao criar uma obra de 

arte, o artista exterioriza suas emoções por meio da técnica, do trabalho de pesquisa, da 

atividade criadora e produz uma obra capaz de gerar novas emoções e sensações, diferentes 

daquelas que sentiu ao fazê-la e diferentes para cada ser humano que observa essa obra. São 

as sensações provocadas pelas obras de arte.  

Nessa oficina foi discutido o caráter estético das obras que fizeram parte da série Lixo 

e a participação dos catadores na coleta do material e na produção das imagens; eles foram 

modelos e executores da obra, tiveram orientação do artista e puderam ter contato direto com 

o fazer artístico, o que lhes proporcionou uma nova maneira de olhar a arte. A fala de uma das 

professoras representa o impacto do filme sobre o grupo: 

Me passou uma ideia de que é através da arte, é através da estética, do olhar para uma simples 

obra, que podemos entender o que se passa por trás dela. Por isso, ver todo o processo de 

criação, desde a ideia do artista até a execução do trabalho mostrou que a arte vai muito além 

do que o produto final. (comunicação oral, agosto 2012) 

No final da oficina os professores relataram as atividades realizadas com seus alunos 

no projeto “Faça um bem a alguém”. Cada um deles trabalhou o tema de forma diferente, mas 

todos estavam influenciados pela força estética provocada na oficina anterior. Segundo eles, 

já era possível observar alguns resultados como por exemplos atitudes de respeito e maior 

tranquilidade no horário do recreio. A atividade foi considerada muito produtiva e foi mantida 

até o final do ano letivo. 

Para a terceira oficina ficou estabelecido que seria produzido um trabalho fotográfico 

através de uma técnica de produção de imagem denominada tela viva, na qual os professores 

deveriam reproduzir a situação presente em uma obra de arte por eles escolhida.    

4.1.3. Oficina de sensibilização através da lente fotográfica de Sebastião Salgado e 

Renata Castello Branco 

 Esta oficina explorou uma, das inúmeras formas de arte visual, que não fosse as 

clássicas: pintura, escultura, gravura ou desenho. A fotografia foi escolhida por já ter sido 

abordada como ferramenta de trabalho nas oficinas anteriores e por possibilitar a 

sensibilização estética.   
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A fotografia é um instrumento muito utilizado desde o seu surgimento, no século XIX, 

para a retratação da realidade. Quando usada com este propósito, o objeto retratado sempre se 

aproxima muito do que vemos fisicamente. Essa é a visão comum que se tem a seu respeito. O 

objetivo dessa oficina foi ampliar essa forma de olhar extremamente técnica e mostrar a 

fotografia como uma forma de expressão artística. A arte fotográfica procura realçar o que 

não é possível ver, por meio de um olhar despreocupado e rápido, sobre um determinado 

momento. Com o registro visual fotográfico, realizado de forma sensível, podemos perceber: 

ações, reações e sentimentos que estão ocultos no interior das pessoas, além de revelar 

situações realistas e dramáticas da vida contemporânea. Foi apresentado um pequeno histórico 

da fotografia e o trabalho de dois artistas que a utilizam como forma de expressão sensível.  

Sebastião Salgado é um profissional especialista em foto-jornalismo e seu trabalho 

envolve sempre o ser humano em situações cotidianas, porém extremas. Procura mostrar a 

realidade diária de quem está sendo fotografado e produz, sempre, imagens em preto e branco. 

O trabalho que a fotógrafa Renata Castello Branco realiza é bastante diferente do produto de 

Sebastião Salgado; suas fotos são urbanas e coloridas, retratando a forma de viver das pessoas 

nas grandes cidades. Enquanto ela enfatiza o problema social do mundo contemporâneo, ele 

busca seus temas em locais distantes, onde a vida não tem as comodidades da modernidade. 

Sua obra retrata condições difíceis de vida, pessoas em situações dramáticas e a forma de 

viver ou de trabalhar de povos que estão isolados da civilização moderna. 

O objetivo da apresentação de obras de dois fotógrafos foi exibir as diversas formas de 

uso dos recursos fotográficos. Tornou-se interessante porque possibilitou aos professores uma 

forma diferente de ver a fotografia, não somente como o retrato fugas do cotidiano, como é 

comumente utilizada.  Durante o desenvolvimento da oficina percebemos o interesse e a 

surpresa dos professores por esta linguagem artística que utiliza a tecnologia. Uma das 

professoras revelou: “a oficina mudou meu olhar em relação à fotografia, que era algo que 

nunca havia prestado atenção. Análise de imagens sempre foi algo que não me esforçava para 

fazer e esse encontro ajudou a focar melhor minha visão.” (comunicação oral, agosto 2012). 

Ao terminar a parte teórica, foi realizado o trabalho proposto no encontro anterior. Os 

professores pesquisaram imagens de retratos feitos por artistas conhecidos e caracterizaram-se 

de acordo com obras por eles escolhidas para fazermos o registro fotográfico. Utilizamos 

ainda programas de computador que modificam a fotografia original para produzir efeitos 

especiais nas imagens.  
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Com essa simples atividade foi possível estimular a criatividade dos professores. Eles 

precisaram buscar soluções para se tornarem parecidos com a imagem que representariam e, 

logo em seguida, foram instigados a modificar a fotografia  recém-produzida. As dificuldades 

para a produção das imagens foram superadas pela motivação criadora, uma vez que todo o 

ser humano tem a capacidade de criar algo de alguma maneira; criação é algo necessário para 

a existência, porque possibilita que sejam feitas coisas novas e se que mude a rotina 

(Vigotski,2009). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01 -  Trabalho fotográfico baseado em uma fotografia de Frida Khalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02-  Trabalho fotográfico baseado na obra  Bailarina com leque de Edgard Degas 
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Figura 03-  Trabalho fotográfico baseado na obra  A leitora de Vincent Van Gogh                                                         

 

Após a avaliação do resultado da atividade fotográfica proposta na oficina, os 

professores demonstraram interesse em realizar um trabalho fotográfico semelhante em sala 

de aula.  

4.1.4. Oficina de sensibilização através do teatro.  

 O teatro é uma linguagem artística bastante utilizada pela escola; é uma forma de 

expressão muito apreciada pelos alunos, que se motivam facilmente, quando são incentivados 

a dramatizar algo.  No ambiente escolar não existe preocupação com exercícios de 

dramaturgia; a encenação é um elemento utilizado da forma mais amadora possível e com 

poucos recursos e técnicas de apresentação. A oficina teve início com a apresentação da 

história do teatro e as diversas formas de representação, dando ênfase à mímica, à 

improvisação, ao teatro de sombras e teatro de bonecos.  

A proposta didática para essa oficina foi incentivar a participação dos professores em 

uma representação teatral. A  opção foi  pela dramatização da crônica Lixo (1981), de Luis 

Fernando Verissimo, por ser diálogo entre dois personagens e por abordar um tema que 

sempre foi considerado importante nessa instituição de ensino. O texto faz uma reflexão sobre 

o cotidiano e à maneira de viver de uma pessoa por intermédio da análise do lixo que ela 

produz. Os professores foram divididos em pequenos grupos e, cada um deles, deveria 

apresentar o texto utilizando uma forma de representação teatral diferente da dos outros 

grupos. Foram utilizados os seguintes recursos: mímica, fantoches, máscaras, teatro de 

sombra e dramatização. 

A proposta da dramatização foi aceita pelos professores com certa resistência, uma vez 

que exigiu deles a participação em uma atividade na qual ficaram expostos a uma situação que 
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não lhes é comum. Apesar disso, todos realizaram o que foi proposto. O resultado final das 

apresentações foi surpreendente. 

O teatro é uma forma de expressão artística que permite a exteriorização dos 

sentimentos de todos os envolvidos no momento em que se realiza a encenação, isto é, atores 

e espectadores.  A encenação teatral possibilita ao ser humano, quando atua, transformar-se 

em outra pessoa, falar em nome de um personagem e agir de forma completamente diferente 

do que se é na realidade; pode provocar no espectador um impacto muito forte, capaz de 

produzir a exteriorização das emoções por meio de manifestações como o riso, o choro, o 

medo, o espanto ou a indignação. A encenação teatral possibilita ao homem expressar seus 

sentimentos ao produzir um efeito catártico de liberação de emoções que podem tornar o 

cotidiano mais fácil de ser vivido (Vigotski, 2003). 

Ao término da manhã, a fala de uma professora demonstra a importância da oficina 

para a superação das dificuldades do professor: “eu nunca havia tido coragem para 

representar nada; hoje foi uma grata surpresa esse desafio pelo qual passamos, eu adorei poder 

superar a minha timidez.” (comunicação oral, novembro 2012).   

4.1.5. Oficina de sensibilização através da música e da poesia. 

 Este encontro foi dedicado primeiramente à música erudita, depois à poesia e, 

finalmente,as duas expressões de arte foram unidas no encerramento da manhã com um 

pequeno Sarau de Poesias. 

A música clássica e a música instrumental são gêneros musicais muito pouco ouvidos 

por esse grupo de professores. Para ser mais facilmente apreciada pelo grupo, a música foi 

apresentada por meio de vídeos com desenhos animados e com o trecho de um filme. 

Foram utilizadas três músicas da animação Fantasia (1940), de Walt Disney. O trecho  

com a música Dança das horas, de Amilcare Ponchielli, deu início à oficina oportunizando a 

apresentação de algumas informações sobre a origem, a utilidade e a importância da música 

para a humanidade. O segmento da Suíte quebra-nozes, de Igor Stravinsky, serviu para mostrar 

o histórico da música clássica e da ópera a partir do século XIX. A música Aprendiz de 

feiticeiro, de Paul Dukas, foi a motivadora de um debate sobre a música: o seu uso na escola e 

as recordações que determinadas músicas trazem às pessoas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Igor_Stravinsky
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Em seguida foram apresentados os vários instrumentos musicais que fazem parte de 

uma orquestra, com o auxílio da música Bolero (1928), de Maurice Ravel, apresentada no 

filme Retratos da vida (Lelouch, 1981). O objetivo foi  mostrar a diferença de sonoridade de 

cada instrumento musical e a emoção que a música pode proporcionar. 

Na segunda parte dessa oficina foram mostrados vídeos com declamação de poesias de 

Carlos Drummond de Andrade, de Mário Quintana e de Vinícius de Morais, feitas por atores. 

Isso possibilitou um debate a respeito da importância do texto poético que, muitas vezes, não 

é devidamente aproveitado em sala de aula.  

Como encerramento dessa primeira fase de oficinas, os professores, que já haviam se 

preparado para o momento, declamaram poesias por eles escolhidas, tendo como fundo 

musical o som do violão tocado por um dos professores.  

Após a realização dessa oficina fizemos uma nova entrevista com a finalidade de 

preparamos uma nova fase de oficinas, baseada nas respostas dos professores. 

4.1.6. Oficina de conceitos fundamentais da arte. Recursos artísticos para o 

desenvolvimento de um olhar sensível. 

 A segunda fase das oficinas foi proposta com o objetivo de auxiliar os professores: nas 

dificuldades que encontram em relação aos conteúdos, que envolvem a arte e estão presentes 

no material didático. São, geralmente, imagens de obras de arte que complementam 

informações que estão relacionadas aos conteúdos estudados nas diversas disciplinas. De 

acordo com as respostas da segunda entrevista realizada em dezembro de 2012, os professores 

não possuem conhecimento suficiente sobre o fazer artístico, a função da arte, as obras e os 

artistas propostos para estudo no material didático por eles utilizado. 

 Para auxiliar no trabalho pedagógico desenvolvido em sala de aula, foi necessário 

explorar alguns fundamentos básicos da arte e estabelecer relações da mesma com a filosofia 

e com a história, a fim de justificar sua importância e sua função para a humanidade. 

Arte e filosofia são duas disciplinas capazes de provocar nos seres humanos 

sentimentos opostos que vão do amor ao ódio, da compreensão do seu valor à negação da sua 

necessidade. É bastante comum surgirem questões a elas relacionadas: Qual é a sua utilidade? 

Qual é a sua finalidade? Para que arte e filosofia? Apesar da complexidade que envolve essas 

questões, podemos respondê-las simplesmente afirmando que, apesar de ambas não 



54 
 

produzirem benefício imediato e concreto, são disciplinas que têm em comum a capacidade 

de modificar o olhar do homem sobre o mundo real, uma vez que, a arte e a filosofia podem 

provocar dúvidas em relação ao mundo e aos seres humanos, possibilitando a construção do 

novo (Feitosa, 2004). 

As manifestações culturais e artísticas existem desde que o homem surgiu na face da 

Terra e, assim como a toda a humanidade, foi se transformando no decorrer dos séculos. Dois 

grandes momentos demonstram essa transformação: o desenvolvimento do pensamento 

científico, na Idade Moderna, e o desenvolvimento industrial na Idade Contemporânea, 

mudaram a relação do homem com a natureza e com a arte.  

A ciência, no mundo moderno, passou a sistematizar e a nomear os fazeres do homem. 

No século XVIII, a arte precisou constituir-se como ciência e foi denominada pelo filósofo 

Alexander Baumgarten de Estética, como uma disciplina que pretendia sistematizar as 

experiências artísticas, racionalizá-las e torná-las uma ciência (Feitosa, 2004). Dessa forma o 

estudo da arte passou a ser a ciência da sensibilidade. Esse termo induziu a um pensamento 

preconceituoso em relação à arte, tirando dela qualquer ligação com o pensamento e dando a 

entender que “a arte é para sentir e não para pensar” (Feitosa, 2004, p. 110). Isso explica a 

crença geral, e confirmada pelos professores na entrevista inicial, de que a arte é uma 

“expressão de sentimentos”. 

O senso comum entende que estética é o estudo do belo, que arte está ligada à beleza e 

que essa é para ser apreciada. No entanto, nem tudo na arte é belo; talvez seja esse um dos 

principais problemas relacionados ao tema. É preciso compreender que “sem a interpretação 

daquele que vê ou ouve, sem a construção de sentido por meio daquele que percebe, não há 

beleza, nem obra de arte.” (Feitosa, 2004, p. 112).  

As transformações produzidas pelo avanço tecnológico mudaram a posição do homem 

e do fazer artístico frente ao mundo. A Revolução Industrial foi a responsável por alterações 

no mundo contemporâneo e no mundo da arte, possibilitando que esta não tenha mais 

“nenhum compromisso de imitar a realidade, em traduzir simbolicamente alguma sabedoria, 

nem mesmo em provocar prazer ou satisfação.” (Feitosa, 2004, p.128).  

A estética, nos dias de hoje, deixou de ser a ciência da sensibilidade para se tornar uma 

experiência de percepção sensível, com sentido e significado para cada observador que, 

influenciado por sua cultura e história, interpreta a obra a sua maneira. Uma obra de arte é 
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produzida para ser apreciada por todos os homens, de todas as culturas existentes em todos os 

lugares do planeta. Deve ser observada sob vários aspectos e deve ser compreendida por cada 

um que a observa, de acordo com sua própria maneira de ver o mundo.  

É necessário aprender a ler o objeto de arte, assim como é necessário aprender as letras 

e os números para compreendermos a linguagem. O homem aprende a falar, a ler e também a 

ver e, é esta leitura visual, que é também uma forma de interpretação da realidade e do 

mundo, que necessita ser ensinada às crianças e aos jovens (Trevisan, 2002). Nada mais 

sensato do que os professores incluirem essa alfabetização na escola e desenvolverem nos 

alunos a sensibilidade do olhar. O professor de arte-educação é fundamental nesse processo, 

mas todos os professores, de qualquer formação acadêmica, podem contribuir para o 

desenvolvimento da sensibilidade nas crianças e nos jovens.  

No mundo contemporâneo, a arte tem a liberdade de explorar o belo e o feio para 

atingir seu objetivo. A preocupação não é mais a retratação da beleza clássica, mas os 

questionamentos que são possíveis por intermédio do produto artístico. O entendimento da 

mensagem da arte exige conhecimento prévio das condições sociais e históricas que envolvem 

a produção artística.  

 Essa foi uma oficina dedicada aos conceitos teóricos, filosóficos e formais básicos 

relacionados à arte. Ficou estabelecido que nos próximos encontros seriam abordadas a vida e 

a obra de dois artistas bastante recorrentes no material didático e o trabalho de um artista que 

envolve a discussão ambiental, tema bastante debatido nessa escola. 

4.1.7. Oficina de sensibilização através da vida e obra de Tarsila do Amaral com 

ênfase na Fase Social.   

Nas três oficinas dedicadas as obras de artistas previamente definidos, o trabalho 

desenvolvido teve por objetivo conhecer um pouco sobre a vida do artista, saber das suas 

relações com a sociedade da qual faz parte, entender o momento histórico em que produziu 

determinada obra e compreender quais os estilos e influências artísticas estão presentes em 

seu trabalho. Fazer uma interpretação da obra baseada em conhecimentos possibilita 

estabelecer sentido e significados que facilitam a sua compreensão. As qualidades formais e 

leituras interpretativas mais complexas não foram abordadas no desenvolvimento desse 

projeto. 
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Essa oficina foi dedicada à vida e obra de uma das mais respeitadas artistas brasileiras: 

Tarsila do Amaral. Suas obras passam por diferentes fases; todas elas foram apresentadas ao 

grupo, mas ênfase foi para a Fase Social por estar mais ligada ao tema proposto por essa 

pesquisa.  

Como atividade prática os professores participantes organizaram-se em duplas e 

realizaram uma produção baseada em duas de suas telas, com objetivo de destacar os 

problemas sociais do Brasil atual. Os professores deveriam justificar o motivo pelo qual 

escolheram determinadas obras e produzir uma releitura, transformando as duas imagens 

escolhidas em uma imagem única, englobando os dois temas. O trabalho de produção 

possibilitou a análise de uma obra da fase pau-brasil ou da fase antropofágica (a escolha do 

professor) e uma obra da fase social.    

As telas que antecedem a fase social, de estilo surrealista, são muito coloridas, seus 

temas são alegres e sugerem situações oníricas e infantis. Segundo os professores que 

trabalham nas turmas do primeiro ciclo do Ensino Fundamental, as reproduções de algumas 

dessas imagens estão presentes no material didático e são utilizadas para estimular a 

percepção da realidade, estabelecer analogias entre o real e o imaginário e desenvolver o 

pensamento e a imaginação.  

 A criança descobre o mundo através de ações que a colocam em confronto com a 

realidade, mas quando ela não consegue respostas capazes de satisfazer as suas necessidades, 

estimula a própria imaginação para solucionar o problema. Segundo Vigotski (2009),  é a 

imaginação que permite a ressignificação de fatos já ocorridos, a reelaboração de um fato 

transformado em outro. É por meio da atividade criadora que surge a possibilidade de futuro 

para o ser humano, ao poder modificar o seu momento presente. A imaginação é algo que se 

manifesta “em todos os campos da vida cultural, tornando também possível a criação artística, 

a científica e a técnica.” (p. 14). 

Para Vigotski (2009) a criação é uma atividade inerente ao ser humano, é o que 

possibilita o surgimento de novas coisas e a mudança de rotina.  A atividade criadora ocorre 

por meio da imaginação; é de grande importância para o desenvolvimento do ser humano e 

sofre forte a influência do mundo real, pois só se desenvolve a partir de elementos da 

realidade recombinados na atividade criadora. Quanto maior for a experiência e contato com a 

realidade, maior a possibilidade de desenvolvimento e mais significativa será a atividade 

criadora. É a imaginação apoiada na experiência vivida. 
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A atividade criadora pode produzir algo inédito, nunca realizado, nunca visto e que 

ainda assim tem relação com a realidade, porque é fruto de desenvolvimento histórico, foi 

sendo tirado de muitas reelaborações da atividade criadora produzida pela sociedade. Surge 

como algo inteiramente novo, como solução de um problema até então insolúvel. Não surge 

do nada e sim de experiências anteriores que se encaixam numa determinada atividade 

imaginativa. A realidade passa a ser interna, dos sentimentos e emoções, das ideias e dos 

conceitos, uma lógica interna de imagens, como a lógica das obras de arte “que se condiciona 

à relação que a obra estabelece entre o seu próprio mundo e o mundo externo.” (Vigotski, 

2009, p. 33). A atividade criadora produzida pela imaginação é uma realidade completamente 

nova, como a inovadora obra Abaporu (1929) de Tarsila do Amaral. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04 - Amaral, T. Abaporu, 1928.  

Coleção Eduardo Constantini, 

Museo de Arte Latinoamericano, Buenos Aires - Obra da fase antropofágica. 

 

A imaginação na infância flui facilmente porque a criança não é exigente consigo 

mesma e gosta sempre do resultado da sua criação. De acordo com Vigotski (2009), a partir 

do momento que o desenvolvimento racional amadurece, a criança abandona o desenho 

porque acredita que ele não é suficientemente bom para representar a sua imaginação. Para 

continuar o processo de criação através do desenho, ela precisa de muito estímulo e 

desenvolvimento de técnica. Durante a adolescência, com a escrita bem desenvolvida, o 

sujeito acha mais fácil desenvolver a atividade imaginativa e exteriorizar suas emoções e 

inquietações através da linguagem. Com isso abandona outras formas de expressão da 

imaginação que não consegue dominar.  
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Durante a infância, a atividade criadora é estimulada pela facilidade que a criança tem 

em se expressar através do desenho e da dramatização. A atividade criadora através das artes 

plásticas (Vigotski, 2009), é grande durante a infância, mas entra em forte declínio a partir do 

início da adolescência quando o pensamento racional começa o seu desenvolvimento. Não 

devemos achar que a criança tem mais imaginação que o adulto. Sua capacidade imaginativa é 

menor que no adulto, porém ela confia naquilo que imagina, acredita e, por isso, exterioriza 

mais facilmente a sua ideia. Ela não é controlada por um senso de autocrítica. 

Somente crianças com forte propensão à arte ou aquelas que vivem em ambiente 

cultural e artístico bem desenvolvido irão prosseguir nas atividades artísticas, como uma 

forma de atividade criadora. Na adolescência, quando o interesse pelas atividades criadoras 

torna-se pequeno é importante que haja estimulo educacional para que o jovem compreenda a 

arte e passe a gostar dela, usufruindo de uma linguagem nova capaz de ampliar a visão de 

mundo, aprofundar sentimentos e possibilitar o entendimento de novas emoções (Vigotski, 

2009). 

 As obras surrealistas de Tarsila do Amaral são apropriadas para estimular a 

imaginação pois são reinterpretações singelas da realidade. A pesquisadora e crítica de arte 

Aracy Amaral (2003) comenta que a artista precisou libertar-se de alguns preconceitos para 

poder usar as cores que adorava quando era criança, cores que eram consideradas “caipiras” 

por serem fortes e vivas. Em um trecho de uma carta de Tarsila do Amaral para sua filha, ela 

comenta sobre a liberdade de imaginação em sua obra: “Estou fazendo uns quadros bem 

brasileiros que têm sido muito apreciados. Agora fiz um que se intitula A Cuca. É um bicho 

esquisito, no mato com um sapo, um tatu e um outro bicho inventado”  (Amaral, 2003, p.146)  

 

 

 

 

 

 

Figura 05 - Amaral, T. A Cuca, 1924.  

Museu de Grenoble, França.Fase pau-brasil 
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Para os professores a escolha de uma das telas dessa fase foi agradável e fácil, pois  

perceberam nas obras a alegria própria da infância, fato que as relacionou aos seus alunos.  

As obras da fase social são sóbrias, em menor quantidade e representam pessoas em 

postura estática, séria, que remetem à situações de tristeza e  preocupação. São obras do 

período em que a pintora era militante comunista e preocupava-se com as questões sociais do 

período anterior à Segunda Guerra Mundial. A mais conhecida dessas obras é a tela Operários 

de 1933 e, talvez por esse motivo tenha sido a escolhida, pela maioria dos professores, para a 

realização do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

Figura 06 -Amaral, T. Operários, 1933. Acervo artístico-cultural 

dos Palácios do Governo, SP. Obra da fase social 

 

A atividade possibilitou uma reflexão sobre a importância da representação pictórica 

na manifestação da problemática social. Segundo os professores, não é comum a observação 

de uma obra para analisá-la como representação crítica de problemas sociais.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07 – Trabalho realizado na oficina, baseado nas obras 

Paisagem com touro e Segunda classe de Tarsila do Amaral 
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Figura 08 – Trabalho realizado na oficina, baseado na obra 

Operário de Tarsila do Amaral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 09 – Trabalho realizado na oficina, 

baseado nas obras Operários e  A lua de 

Tarsila do Amaral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Trabalho realizado na oficina, 

baseado nas obras  A negra e  O pescador de 

Tarsila do Amaral 

4.1.8. Oficina de sensibilização através da vida e obra de Frans Krajcberg. 

 Uma das preocupações da equipe pedagógica dessa escola está relacionada aos 

problemas ambientais. A equipe acredita que a educação escolar precisa colaborar na 

formação de um ser humano consciente de suas responsabilidades sociais e ambientais. O 

trabalho desenvolvido na oitava oficina corresponde a essa necessidade. 

 Foi estudada a vida e a obra do artista polonês Frans Krajcberg, radicado no Brasil 

desde o final da década de 1940. Krajcberg tem uma preocupação muito grande com as 

florestas brasileiras e com o desmatamento desordenado.  
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Por que o homem destrói as riquezas 

naturais quando ele sabe que o planeta se 

consome, que sem elas sua própria  

vida será impossível?  

Frans Krajcberg 

(Fundação Cultural de Curitiba, 2003) 
 
 
 

Figura 11                               

Krajcberg, F. Escultura, década de 1980. 

     Museu Frans Krajcberg,  

Nova Viçosa, Bahia. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

  

 

Cada período histórico da humanidade utiliza a expressão artística com um objetivo 

próprio e com uma visão bem específica sobre o assunto. No momento histórico atual, Justino 

(2005) considera que a arte, por meio das suas várias formas de manifestação, é um dos 

caminhos para o entendimento do mundo, uma vez que a realidade se apresenta e produz 

sentidos diferentes para cada ser humano; ela possibilita que cada um a interprete e a 

compreenda de acordo com as suas vivências, com a sua maneira de enxergar a vida; amplia a 

visão de mundo do espectador ao estimular a reflexão sobre o que está vendo ou ouvindo. 

 A arte, segundo Merleau-Ponty (1980), tem o privilégio de tornar “visível o invisível”, 

ou seja, as sensações, os vestígios, a imaginação e tudo aquilo que constitui a subjetividade do 

homem. A arte incentiva o pensamento, “é uma forma que privilegia o sensível, uma forma 

especial de lidar com dimensões profundas da nossa vida: o visível e o invisível.” (Justino, 

2005, p.3). 

 As esculturas e as fotografias de Frans Krajcberg levam o espectador a questionar o 

que o ser humano tem feito com a natureza da qual depende. Até o final da Idade Média, o 

homem retirava do meio ambiente somente aquilo que era necessário para sua sobrevivência, 

de maneira sustentável. Com as novas ideias surgidas no Renascimento houve uma mudança 

de pensamento sobre as reservas naturais; elas passaram a ser vistas como um “reservatório de 

matéria-prima e de energia para a produção e o consumo.” (Feitosa, 2004, p. 86). Este fato 

que desencadeou um aproveitamento desordenado e exagerado desses recursos. Muito do que 

é utilizado pelo homem é fonte natural não renovável. As obras de Krajcberg abordam essas 

http://planetanoticias.com.br/?attachment_id=1789
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questões ambientais e levam a questionamentos sobre a arte contemporânea: O que ela é? Um 

produto, uma ideia ou um processo? Qual sua função? Qual relação da arte com o homem e  

com o meio ambiente?  (Justino, 2005). 

 Após essa discussão sobre arte na atualidade, desmatamento e preservação ambiental, 

gerada pela análise da obra de Krajcberg, o grupo de professores produziu esculturas com 

material natural trazido por eles. Esse trabalho escultórico foi exposto no pátio da escola para 

que os alunos pudessem ver.  

 

 

 

 

  

 

 
 

Figura 12 - Escultura realizada por um grupo de professores 

Inspirada na obra de Frans Krajcberg 

 

A professora de Arte realizou, posteriormente, uma atividade similar com os alunos. 

Foi proposto que produzissem uma pequena escultura que serviu de decoração na festa junina 

da escola e, dessa forma, foi vista por um grande número de pais de alunos, que aprovaram o 

projeto e, por meio dele, puderam conhecer um pouco da arte contemporânea. 

Segundo a coordenadora pedagógica, a atividade foi desenvolvida por todos os alunos 

do Ensino Fundamental, que ficaram muito motivados com a proposta de trabalho; ela 

declarou que 

foi o fato de eles não estarem sendo obrigados a fazer algo e de ter a possibilidade de livre 

criação utilizando material por eles coletado, além da oportunidade de produzirem algo que 

serviria de decoração para uma festa na qual os pais estariam presentes, o grande motivador da 

atividade. (comunicação oral, março 2013). 
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                         Figuras 13 e 14 - Trabalhos realizados por alunos 

                                  inspirados na obra de Frans Krajcberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Figuras 15 e 16 - Esculturas produzidas por alunos,  

inspiradas na obra de Frans Krajcberg e expostas na escola 

 

4.1.9. Oficina de sensibilização através da obra de René Magritte. 

 A escolha do artista a ser trabalhado nesta oficina foi um pedido da coordenação 

pedagógica da escola; suas obras são frequentes no material didático e existe uma enorme 

dificuldade na interpretação das mesmas. René Magritte foi um pintor de origem belga que 
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viveu na Europa, numa época de grandes conflitos sociais, econômicos e ideológicos, durante 

a primeira metade do século XX.  

 Sua obra, segundo Paquet (1995), sofreu a influência de pensadores como Hegel, 

Heidegger, Baudelaire e Edgard Allan Poe.  Para compreendê-la é necessário entender o 

contexto histórico do início do século XX e, para isso, a colaboração de uma professora de 

História foi fundamental. 

Essa oficina foi estritamente teórica. Para o entendimento da produção de Magritte é 

necessário realizar um trabalho de análise e reflexão de suas obras, para estabelecer analogias 

entre as imagens e alguns pensamentos filosóficos; este trabalho produz a compreensão dessas 

ideias e as traz para a atualidade.  

Pensar sobre algo, analisar e tentar resolver problemas, ampliar a capacidade de 

expressão, estabelecer um novo jeito de olhar a vida e aprimorar o autoconhecimento, é o que 

faz a filosofia (Feitosa, 2004). Um novo olhar que possibilita o desenvolvimento de novos 

sentidos e significados, produzindo novas emoções. Esse novo olhar é a proposta de trabalho 

de René Magritte e por isso mesmo, a dificuldade de entendimento de suas obras. Seu 

trabalho é considerado surrealista porque a imagem representada é sempre a imagem de um 

pensamento. Os elementos presentes nas telas apresentam um forte contraste entre si e 

desencadeiam um choque que abala a mente tirando-a da apatia e estimulando o pensamento 

(Paquet, 1995). Ao observar atentamente as obras desse artista, é possível perceber a forte 

influência da filosofia. Para ele, a arte nunca é uma simples reprodução das aparências, no 

sentido de ilusão visual destinada a representar a realidade. A imagem pintada é sempre a 

imagem de um pensamento.  

O pensamento filosófico (Feitosa, 2004) investiga o todo, não separa as partes, é 

interpretativo, faz com que se fuja do que é habitual, promove o olhar questionador, abre 

possibilidades de leitura diferenciada do mundo real. Oferece novas perspectivas para a vida, 

permite a tolerância, viabiliza a alteridade, não define certo ou errado, preocupa-se com a 

diversidade, não estabelece critérios e, também não dá garantias, exige maior consciência e 

maior comprometimento das pessoas.  “Admitir a pluralidade de verdades pode acarretar 

insegurança e exigir mais responsabilidade, mas também traz consigo mais liberdade” 

(Feitosa, 2004, p. 59). Essa forma de pensar permite ampliar e alterar a percepção do mundo; 

é a tendência do pensamento presente na arte moderna e contemporânea.  
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A partir dos esclarecimentos e discussões realizadas, os professores compreenderam o 

motivo pelo qual as obras de Magritte estão relacionadas aos temas filosóficos presentes no 

material didático por eles utilizado. Os participantes da oficina comprometeram-se a trabalhar 

com os alunos temas relacionados à pluralidade cultural e social, à criação e imaginação, 

utilizando os conhecimentos sobre o artista e sua obra. 

 

 

 

 

Figura 17 - Magritte, R. O espelho falso, 1935, Óleo sobre tela 19 x 27 cm 

 Coleção particular. Obra de referência para o trabalho desenvolvido como os alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Magritte, R. A grande família, 1963. Óleo sobre tela, 130 x 160 cm 

Coleção particular. Obra de referência para o trabalho desenvolvido com os alunos. 

 

Relembramos aos professores a importância de realização de um trabalho contínuo em 

relação aos valores humanos fundamentais, principalmente o respeito. Para a próxima oficina 

ficou estipulado que faríamos um levantamento das atividades realizadas pelos professores 

com seus seus alunos. 

4.1.10. Oficina de sensibilização através da música regional brasileira. 

  Para esta oficina foi preparada uma atividade relacionada à música regional brasileira, 

sobretudo à obra dos artistas Renato Teixeira e Almir Sater, por ser dedicada ao homem do 

campo e relacionar-se ao cotidiano desse grupo de professores. O objetivo foi mostrar que a 
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arte atinge os mais variados níveis culturais, que pode ser popular e simples e manter o poder 

de emocionar e sensibilizar as pessoas. 

 Foram feitas leituras dramáticas e a interpretação das letras de algumas canções, com 

ênfase na qualidade poética dos textos e a relação dos mesmos com o ambiente rural. 

Escolheu-se uma música cujo tema é a amizade para ser cantada pelo grupo de professores e 

encerrar esta etapa de trabalho. 

A última oficina também teve como objetivo fazer uma ampla reflexão sobre tudo o 

que foi discutido e realizado desde o primeiro encontro até este último momento. A avaliação 

de todo o processo ocorreu em mesa-redonda, na qual todos os participantes falaram sobre a 

experiência vivida por eles. 

4.2. Discussão das oficinas 

A avaliação, feita pelos professores do projeto Oficinas de Atividades Expressivas, 

teve início com o relato das atividades realizadas e os resultados do Projeto “Faça um bem a 

alguém”, proposto durante a realização da primeira oficina e desenvolvido no segundo 

semestre de 2012. Foi um trabalho que envolveu a escola inteira porque teve repercussão em 

todo o ambiente escolar e estimulou a participação de muitos alunos em atividades solidárias 

que envolveram o respeito ao outro e ao meio ambiente.  O trabalho artístico de Vik Muniz 

serviu como sensibilizador das atividades sociais realizadas, não foram executadas atividades 

expressivas nessa etapa. 

Entre os vários relatos de ações promovidas pelos professores da escola, destacam-se 

as seguintes:  

... os alunos ... faltam com o respeito uns com os outros, são egoístas, a amizade é um pouco 

bruta, tem um pouco de maldade, eles empurram e chutam sem motivo aparente. Eu peguei a 

frase “Faça um bem a alguém” e coloquei junto com as palavras mágicas – desculpe, com 

licença e obrigado - para eles lembrarem que precisam usar mais e, também eu os lembrava 

sempre que precisavam respeitar-se mutuamente. Essas simples atitudes fizeram com que 

melhorasse o comportamento e a disciplina dentro da sala de aula. Precisamos nos lembrar de 

manter, sempre, esse lema.  (comunicação oral, junho 2013). 

Meus alunos têm seis anos; eu desenvolvi com eles, um trabalho de recolher o lixo jogado no 

pátio após o lanche. Nos primeiros dias foi difícil porque as crianças tinham nojo de pegar o 

lixo, mas depois elas entenderam que não havia nada errado em realizar esse ato; conversei 

também com os pais, explicando que eles iriam fazer uma ação positiva para auxiliar o 

trabalho das zeladoras. Os pais aceitaram a minha proposta sem problemas. Eu saia da sala 

com eles para olhar o pátio e recolher o que os outros tinham jogado; essa simples atitude 

provocou uma redução significativa do lixo jogado no chão, porque os alunos mais velhos 

ficaram com vergonha de ver os pequenos catando o que eles tinham jogado no pátio. 
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Inclusive as zeladoras comentaram que teve uma redução do lixo jogado e não que foi só 

porque as crianças estavam catando o lixo, mas porque os maiores também estão preocupados 

e isso fez eles agirem também.  (comunicação oral, junho 2013). 

Uma das professoras desenvolveu um trabalho fora da escola. Ela propôs aos seus 

alunos que procurassem ajudar alguém, da família, desinteressadamente. Comentou o 

seguinte:  

... após a realização da ação eles comentaram como se sentiram e a reação dos pais. Acharam 

engraçado porque a maioria dos pais ficava perguntando para eles o que eles queriam em troca 

daquela atitude. Eles haviam combinado comigo que não falariam do projeto em casa. Alguns 

deles até acabaram ganhando algo em troca da sua boa ação. Eles gostaram bastante dessa 

atividade e depois que os pais souberam o porquê das atitudes diferentes elogiaram o projeto. 

Percebi que para desenvolver a solidariedade basta começar uma ação, estimular e reforçar 

que essa ação vai trazer felicidade para quem recebe e para quem faz. O retorno é a amizade e 

o bem-estar promovido. O que precisamos é continuar com essas ações. (comunicação oral, 

junho 2013). 

Esta atividade extra-curricular, a partir da impressão causada pelo documentário Lixo 

extraordinário, envolveu toda a escola. Os professores sensibilizaram os alunos e os levaram 

a perceber melhor o ambiente a sua volta, a refletir sobre suas ações e a mudar de 

comportamento, mesmo temporariamente. A responsabilização produzida pela carga 

emocional desenvolvida com esta atividade confirma a afirmação de Manso (2006) no que se 

refere à  necessidade dos alunos desenvolverem significados subjetivos para suas ações e, 

com isso, promover internalizações capazes de fazê-los perceber a responsabilidade de cada 

em relação ao ambiente em que vivem. Por meio da educação estética, trabalhando com as 

emoções de cada um, é possível resgatar a dimensão humana necessária para a reaproximação 

física das pessoas e o desenvolvimento de um convívio social harmônico. 

O próximo trabalho apresentado foi o Projeto “Consciência ambiental”, realizado 

durante o desenvolvimento das oficinas. Teve o envolvimento dos alunos do Ensino 

Fundamental e de alguns professores e foi inspirado nas esculturas e no trabalho fotográfico 

de Frans Krajcberg. Segundo os professores responsáveis pelo projeto, os alunos foram 

estimulados a observar o entorno de suas residências, da escola e dos locais públicos do 

município para avaliarem qual a importância que a população dá ao respeito ambiental. Uma 

turma realizou uma pesquisa sobre o desmatamento no estado do Paraná e produziu um painel 

mostrando o custo ambiental da colonização do estado. Todos os alunos, utilizando recursos 

naturais, criaram formas tridimensionais; algumas delas representando a morte da natureza, e 

outras enfatizando a sua beleza.  
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As produções dos alunos foram expostas no dia da festa junina da escola para os pais e 

visitantes que, segundo a coordenadora pedagógica, surpreenderam-se com o trabalho criativo  

e comentaram o interesse dos alunos na realização da atividade, desde a coleta do material até 

a exposição naquele dia; enfatizaram a importância do debate promovido e a preocupação que 

os filhos demonstraram em relação aos cuidados ambientais. A coordenadora comentou ainda 

que “todos os alunos queriam levar para casa suas esculturas, pois para eles tinha muito 

significado o que produziram.” (comunicação oral, junho 2013). 

Esse trabalho pedagógico, coordenado pela professora de Arte, possibilitou 

experiências transversais de aprendizagem, nas quais a atividade da arte foi fundamental para 

a conscientização ambiental, promovendo o desenvolvimento “de um amplo leque de qualidades 

criativas e capacidades críticas.” (Eça, 2010, p.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19 - Painel sobre as áreas de desmatamento no estado do Paraná 

e esculturas dos alunos. Projeto de consciência ambiental. 

 

A última atividade apresentada foi desenvolvida, de forma interdisciplinar, sob a 

coordenação da professora de História, com o nome de “Projeto Magritte”. Não foi 

apresentada aos pais, mas promoveu nos alunos intensa reflexão sobre as diversas formas de 

olhar e de se relacionar com o outro ser humano e as várias possibilidades de interpretação da 

realidade por meio da arte. A professora declarou, aos presentes na oficina: 
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Por meio das obras surrealistas de René Magritte, apresentadas aos alunos, foi possível 

problematizar as relações entre os indivíduos, e analisar como essas relações estão carregadas 

de significados diferentes. Questões como liberdade e ideologia foram discutidas para que os 

alunos refletissem sobre as decisões que precisam tomar a partir de suas experiências. 

(comunicação oral, junho 2013). 

 Conforme a professora relatou, foi realizada uma atividade expressiva na qual utilizou-

se a arte como mediadora, ou seja, uma atividade que possibilitou a autoexpressão e foi capaz 

de comunicar os pensamentos e as emoções dos alunos, geradas a partir de debates sobre as 

obras artísticas apresentadas. Segundo a professora “os alunos perceberam que as obras de 

Magritte podem contribuir para pensar em um mundo melhor, observar as particularidades 

dos indivíduos, desenvolver um olhar que possibilite ver através das aparências.” 

(comunicação oral, março 2013). 

 A projeto foi realizado com os alunos do segundo ciclo do Ensino Fundamental e foi 

exposto no pátio da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 e 21 - Trabalhos produzidos por aluno, baseados nas obras de Magritte 

A professora de Filosofia comentou o trabalho afirmando que 

Foi possível promover reflexões e debates sobre os diversos olhares e suas 

possibilidades, considerando a imaginação, a arte e os sonhos. A proposta foi 

apresentar elementos simbólicos com o intuito  de articular  as diversas expressões 

presentes no olhar e também nas relações entre os indivíduos, além de contribuir para 

que os alunos observem  o mundo a partir de outras perspectivas. (comunicação oral, 

abril 2013). 
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Figura 22 - Trabalho produzido por aluno, baseado nas obras de Magritte 

Os alunos declararam para a professora que: 

Algumas obras apresentam a mistura da paz, da prosperidade, junto com os vícios do 

ser humano e também e suas paixões pelos bens materiais, esquecendo que mundo 

oferece outras possibilidades; é preciso olhar mais para a natureza. (comunicação oral, 

abril 2013). 

Outro ponto importante foi a possibilidade de compreender um mesmo tema a partir 

de vários significados, relacionando-os com os valores da humanidade na atualidade e 

enfatizando que ainda  há uma esperança de mudar o mundo, de torná-lo melhor. 

(comunicação oral, abril 2013). 

 

Todos os projetos desenvolvidos nas oficinas expressivas e realizados na escola, 

utilizaram a expressão artística como mediadora e sensibilizadora das atividades. As 

atividades expressivas proporcionaram o debate sobre temas sociais, ambientais e filosóficos. 

Possibilitaram aos professores e aos alunos utilizarem os recursos da arte “como estratégias de 

desenvolvimento, estratégias de autoexpressão, de construção de si.” (Camargo & Bulgacov, 

2008, p. 470).     
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5. AVALIAÇÃO DA INTERVENÇÃO  

“... quanto mais intensa for a emoção e a paixão na atmosfera em                                                       

que ocorre a ação da impressão estética, mais elevada                                                                                                                                                                            

será a animação emocional que a acompanha...”                                                                                                   

Vigotski (2003,p.234) 

  

 A competente análise de um programa de intervenção torna mais evidente para a 

sociedade a necessidade de aplicação de recursos na reaplicação do programa avaliado. De 

acordo com o dicionário Aurélio (2009), avaliar é reconhecer a intensidade de apreciar, 

determinar o valor, a importância de algo. É nesse sentido que a avaliação foi realizada, ou 

seja, para determinar a importância do programa aplicado e dimensionar o efeito do mesmo na 

prática pedagógica dos professores participantes.  

Neste trabalho a avaliação foi utilizada para a análise do processo social que se 

desenvolve em programas de intervenção em comunidade (Vidal, 2007). Assim consideramos 

os usos e formas de avaliação social com os seguintes objetivos: 

 conhecer os resultados e os efeitos do programa; 

 tomar decisões sobre as ações na continuidade do programa; 

 ajudar o desenvolvimento e melhorar as práticas pedagógicas; 

 dar seguimento ao desenvolvimento do programa em relação aos objetivos e 

expectativas iniciais; 

A avaliação é uma etapa importante da pesquisa-intervenção, porque é o momento de 

se voltar para a análise das mudanças que um projeto nessa perspectiva propõe.  A busca de 

uma forma de avaliação realizada no acompanhamento de todo o processo e que produza 

mudanças, é uma tendência no campo das aplicações e avaliações de programas 

fundamentados em uma perspectiva participativa. Nesta perspectiva considera-se que avaliar 

programas e intervenções comunitárias é trabalhar com as pessoas envolvidas nessas práticas.  

Neste trabalho as práticas de intervenção foram realizadas adaptando-se às 

necessidades do grupo de professores durante todo o desenrolar das oficinas expressivas. 
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 Coerente com os fundamentos de intervenção na perspectiva da psicologia social 

comunitária, iniciou-se a ação, por meio de entrevista com os professores, com o objetivo de 

conhecer as representações sobre arte, sua importância na vida das pessoas e a utilização da 

mesma na prática docente.   Nessa entrevista buscou-se, também, investigar a percepção dos 

professores sobre as formas de convivência entre os alunos e quais os problemas que eles 

enfrentam em relação a esse convívio. Isso porque os objetivos do programa foram orientados 

a partir de um diagnóstico inicial realizado em conjunto com os professores e coordenação 

pedagógica da instituição escolar.   

O material colhido na entrevista inicial e as falas durante as cinco primeiras oficinas 

foi o que orientou a primeira etapa do programa. A segunda etapa foi replanejada a partir das 

necessidades surgidas durante a primeira etapa e da análise da segunda entrevista. A avaliação 

final foi realizada no último encontro por meio de uma mesa-redonda. A delimitação dessas 

etapas, necessárias para análise de um trabalho científico, não aboliu a avaliação presente em 

todo o decorrer do processo que ocorreu por meio das mesas-redondas em todas as Oficinas.  

5.1. Etapas da avaliação   

Partindo dos objetivos das entrevistas e para orientar a análise dos dados coletados 

foram usados os conceitos teórico-metodológicos – significados e sentido pessoal – como 

categorias de análise. 

Os dados coletados possibilitaram a formulação dos seguintes indicadores para o 

grupo de professores entrevistados: 

 significados sobre o conceito de arte; 

 sentido pessoal da arte: sobre a importância da arte e sua implicação afetiva;  

 significados e sentidos sobre a inserção da arte na prática docente; 

 significados referentes ao compromisso de respeito ao outro e à natureza. 

5.1.1. Análise da primeira etapa  

Como já explicitado anteriormente, a primeira etapa principiou com a coleta de dados 

iniciais a partir de entrevista realizada antes da primeira oficina. Durante cada um dos cinco 

encontros foram desenvolvidas atividades teóricas, práticas e avaliativas.  

Sobre o conceito de arte, colhidos na entrevista inicial, os professores expressaram 

significados bastante semelhantes, que estão representados nas seguintes falas:  
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 “capacidade que o ser humano tem de criar as coisas”; 

 “manifestação humana que provoca um sentimento”; 

 “a manifestação mais verdadeira que alguém pode ter em relação à vida”; 

 “atividade humana ligada a manifestações de ordem estética ou comunicativa”; 

 “tudo aquilo que embeleza o mundo; é um instrumento que me ajuda a criar ambientes 

diversificados para trabalhar com os alunos de uma forma agradável e prazerosa”; 

 “uma forma de expressar pensamentos, ideias e sentimentos que são mais facilmente 

expressos pela arte do que por meios de comunicação considerados mais sérios”. 

Analisando as respostas, percebe-se que o significado de arte, para a maioria dos 

professores entrevistados, é uma atividade humana criativa, cuja finalidade é expressar os 

sentimentos e as emoções do artista, por meio de diferentes recursos.  

O grupo se mostra heterogêneo, pois alguns professores relacionam o fazer artístico 

como uma atividade técnica, que exige perícia para a produção de algo perfeito e que 

represente a realidade como ela é. Essa era a visão platônica da pintura e da escultura, 

considerada como trabalho manual e não artístico e visto como técnica para produzir algo 

imitando a natureza. É a visão própria da arte grega  clássica  que inclui no termo arte as 

produções manuais - confecção de objetos utilitários  e a produção decorativa imitadora da 

natureza. A arte clássica foi inspiradora de vários períodos artísticos, entre eles o 

Renascimento, o Neoclássico e o Romantismo, que nortearam o ensino da arte no Brasil, no 

início do século XX e formaram a consciência sobre a arte, demonstrada pelo grupo de 

professores. 

A afirmação de um professor ao declarar que por meio da arte é possível expressar, 

mais facilmente, ideias e sentimentos “do que por meios de comunicação considerados mais 

sérios.” (comunicação oral, julho 2012),  levanta uma problemática importante e realista que 

envolve a credibilidade da produção artística. Isso remete ao significado que se tinha do fazer 

artístico no início do século XIX, com a fundação a Escola Imperial de Belas Artes, que 

qualificava a arte como um complemento para a modernização do país e não como uma 

atividade que tivesse importância por si mesma (Barbosa, 1986). Os alunos da referida escola 

de artes, a partir de sua implantação efetiva em 1826, faziam parte da elite cultural e 

econômica da época ou eram pessoas talentosas que produziam para essa elite. Dessa forma 

criou-se um preconceito em relação a arte, o que a transforma, para a sociedade em geral, em 
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uma “atividade supérflua, um babado, um acessório de cultura.” (Barbosa, 1986, p. 20). 

Pensamento presente ainda hoje na sociedade, como expresso na fala do professor.  

De acordo com o que foi constatado na entrevista inicial, o acesso à arte para esse 

grupo fica restrito ao que é produzido localmente, ou seja, espetáculos anuais de dança e 

teatro que são promovidos por uma escola de dança do município, e as raras exposições de 

pinturas que são realizadas pelos artistas plásticos locais que se dedicam à cópias de imagens 

e, esporadicamente, à criação artística. Quanto à música ouvida, é aquela que está sempre 

presente na mídia, ou seja, a música popular de grande consumo.  

As respostas dadas pelos professores revelam que tem acesso muito restrito às artes de 

uma forma geral. A dificuldade se dá pela falta de oportunidade, uma vez que no município 

onde moram não existem salas de teatro, cinema, museus, e pela complexidade em buscar 

esse conhecimento em livros especializados e/ou outras fontes de informação. De acordo com 

o texto dos PCNs – Arte (1998) observa-se um grande descompasso entre os  municípios do 

país devido à dificuldade da chegada de produtos artísticos e de material de apoio relacionado 

à arte em todo o território nacional. 

Em relação ao sentido pessoal, isto é, sobre a importância da arte e sua implicação 

afetiva, os professores revelam que a arte: 

Professor 1 “... expressa ideais e sentimentos ao manifestá-los na obra, é uma forma de 

poder ser o que não é, ou que gostaria de ser como no teatro ou na dança.” 

Professor 2 “... permite viver melhor, ter vários olhares sobre um determinado objeto.” 

Professor 3 “... realiza as pessoas, traz cultura.” 

Professor 4 “... expressa sentimentos e permite ver a vida de uma forma mais fácil.” 

Professor 5 “... torna as pessoas melhores e mais sensíveis.” 

Professor 6 “... traz a história de outros tempos, é a melhor maneira para expressar  

verdadeiros sentimentos.” 

Professor 7 “... demonstra as emoções do artista.” 

Professor 8 “... através da arte que nos expressamos.” 

Professor 9 “... expande horizontes, te torna mais sensível, proporciona prazer, por 

meio dela expressamos sentimento, emoções, liberta a gente da tensão.” 

Professor 10 "... na infância é importante, pois com ela a criança aprende a escrever, 

interpretar e se expressar.” 

Professor 11 “... além de poder ser um modo de manifestação crítica de uma época, é 
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uma forma de criação de realidades alternativas e de expressão de formas 

utópicas de pensamento, o que faz com que a mente do ser humano alivie.” 

Professor 12 “... mostra a beleza aos nossos olhos, reunindo toda dimensão humana.” 

Professor 13 “... está no nosso meio o tempo todo nos trazendo aprendizado.” 

Professor 14 “O homem cria arte como meio de vida, para que o mundo saiba o que 

pensa, para divulgar as suas crenças e para explorar novas formas de olhar 

e interpretar objetos e cenas.” 

Professor 15 “... além da manifestação daquilo que se passa no interior do artista, é uma 

forma de conhecer a história de um povo, criticar e refletir sobre a 

sociedade.” 

Para o grupo de professores, a importância da arte está no fato de ela ser um meio de 

expressão do ser humano; uma forma de manifestação relevante, pois, por meio dela, é 

possível dar vazão à ideias, pensamentos e emoções; conhecer o sentimento do outro; gerar 

realização pessoal; estimular a reflexão; abrir novas possibilidades de compreensão do outro, 

dos fatos e dos objetos; proporcionar prazer; produzir conhecimento e beleza. Os professores 

se manifestam sempre em relação a quem produziu a obra, seja ele um artista ou qualquer 

outra pessoa que se utilize dos recursos da arte para comunicar algo; não se referem à reação 

estética daquele que a observa. 

A ideia da possibilidade de comunicação ser mais fácil, por meio da expressão 

artística, é compartilhada por dois professores ao afirmarem que uma pessoa com dificuldade 

em se expressar por meio da linguagem verbal, usa a arte para manifestar seus sentimentos, 

emoções, suas experiências de vida, para divulgar as suas crenças.  Essa função da arte como 

forma de comunicação remete à Europa medieval, onde as obras de artistas desconhecidos 

eram utilizadas, principalmente pela religião dominante, para catequizar o povo que não tinha 

acesso aos signos linguísticos.  Esse pensamento não é errado, mas é elementar.  

Uma das funções da arte: a função social. Ela permite ao homem compreender a 

realidade como ela é e modificá-la (Fischer, 1987); coloca o trabalho de arte como algo 

relevante dentro da sociedade. O artista tem a capacidade de captar as ideias e experiências de 

seu tempo, mostrá-las e transformá-las. A arte é influenciada e representa a situação histórica 

do momento, mas também a supera e vai além, cria situações que possibilitam a evolução da 

humanidade (Fischer, 1987). Por esse motivo a arte é muitas vezes incompreendida em seu 

tempo, como acontece com a arte contemporânea.   
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A arte, para alguns professores, é compreendida de forma objetiva com a função de  

relatar a história e a cultura dos povos. Surge também a compreensão de arte como a 

possibilidade para a crítica social e política ao traduzir experiências de vida, como justifica 

uma professora que considera a arte “muito importante, pois é uma forma de conhecer, 

criticar e refletir sobre a sociedade em que estamos inseridos” (comunicação oral, julho 2012). 

De uma forma bem ingênua, a arte é vista, ainda, como um simples recurso didático.  

Algumas falas demonstram como os professores se relacionam com arte no cotidiano. 

Acreditam que é possível, por meio dela, se transformar em outra pessoa por um breve 

momento.  O próprio trabalho do professor o transforma em um ator que, às vezes, precisa 

incorporar um personagem diferente do que ele é e, assim, atingir o seu objetivo que é o de 

passar conhecimento. Aqui identifica-se mais uma função da arte: quando ela possibilita a 

identificação entre os homens e permite que elementos subjetivos presentes em cada um 

sejam mesclados, capacitando o homem a ser diferente quando necessário (Fischer, 1987). 

 Sobre a prática docente, os professores expressaram significados muito próximos uns 

dos outros, conforme apresentados a seguir:  

 “trabalho com música, dança, pintura conforme a orientação didática”; 

 “os alunos usam o desenho e a pintura para manifestar seus pensamentos e 

conhecimentos”; 

 “observamos e interpretamos com os alunos. Por exemplo, as imagens ou os textos 

literários são interpretados por meio de desenho”; 

 “mostro como é importante não só o livro, mas a vida e o momento de quem escreve”. 

Percebe-se que o grupo de professores não é homogêneo em relação ao entendimento 

da arte dentro na educação. Os significados expressos por eles revelam-se na fala na 

professora que diz trabalhar conforme “a orientação didática” do programa da escola. Isso 

indica que eles não se posicionam como protagonistas da sua prática docente e nem fazem os 

alunos se colocarem como tal.  Revela, ainda, o pouco conhecimento do potencial que as 

diversas formas de manifestação artística possibilitam no espaço escolar. 

Nessa primeira entrevista os dados mostram qual o nível de implicação com a estética 

na prática docente. Indicam que o professor segue as orientações metodológicas do material 

didático de uma forma mecânica.  
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Na prática pedagógica esses professores utilizam os recursos da arte que estão 

sugeridos no material didático: música, dramatização, leitura de textos literários e textos 

pictóricos como complemento para a compreensão do conteúdo proposto. Percebe-se que não 

usam esses recursos como formas de expressão dos alunos. Não demonstraram usar os 

recursos oriundos das artes para dar outros sentidos, ou ampliar os sentidos do conteúdo das 

disciplinas.  

Algumas vezes os alunos são levados a uma interação mais direta com algumas obras 

de arte por meio de produção; destaca-se a fala do professor que ressalta a importância de 

relacionar o livro com a vida, o que demonstra a sua preocupação em motivar os alunos a 

buscarem novos sentidos para o além do expresso no texto. De um modo geral não exploram 

outras possibilidades de análise e de significado das obras.  

Sobre os sentidos e significados referentes ao compromisso da escola com o respeito  

ao ser humano e ao meio ambiente, os professores são unânimes ao concordar que a escola, 

junto com a família, tem o compromisso de ser exemplo de conduta no cumprimento de 

regras sociais e ambientais. Os dados demonstram que o significado de respeito está nas 

pequenas ações do dia a dia como, por exemplo, cumprimentar e agradecer aos outros. Está 

também na aceitação das regras de conduta estipuladas pela escola e pelo professor dentro da 

sala de aula.  

O sentido de valores humanos, para este grupo de professores, está expresso nas 

seguintes falas: “a escola precisa mostrar que é impossível viver sozinho e que isso exige 

respeito mútuo” e “mostrar exemplos de situações onde a falta de respeito ao próximo causa 

problema para a humanidade”.  Isso demonstra que estão comprometidos na formação 

humana dos alunos.  

A fala dos professores demonstra como a educação é uma prática social perpassada 

por um conjunto de relações sociais entre pessoas, significados, valores, representações 

sociais, emoções, afetos, imaginações; atividades, essas, nas quais estão refletidas também a 

pertença das pessoas em outras comunidades de práticas sociais. Portanto, reduzir a educação 

à função de transmissão de informações é não perceber que, em uma comunidade escolar, as 

pessoas por meio das experiências e relações sociais que vivem, estão se modificando e se 

diferenciando também de outras pessoas (Wenger, 2011). A visão de educação como prática 

social compreende que os sujeitos, quando participam das atividades, estão presentes 

integralmente nelas e sofrem os efeitos na constituição de sua identidade.  Esse é um dos 
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motivos pelo qual se faz necessário um trabalho educacional envolvendo os valores humanos. 

Outro motivo importante para o desenvolvimento de valores como respeito, tolerância, 

generosidade, solidariedade e humildade na escola, é por ser esse um ambiente plural, no qual 

crianças e jovens constroem sua cidadania diariamente, o que possibilita a incorporação 

dessas atitudes em suas vidas. 

A partir desta análise foi realizada a primeira etapa de oficinas, nas quais foram 

privilegiados os assuntos relacionados com a arte, que procurassem atingir os objetivos do 

programa e que fossem relevantes para o grupo de professores. Desta forma discutiu-se as 

várias formas de manifestação artística e sua implicação social. 

 

5.1.2. Análise da segunda etapa  

A segunda etapa do programa teve início a partir da análise da segunda entrevista 

realizada com os professores, cujos objetivos foram: 

 avaliar se houve mudanças de significado e sentido pessoal relacionados à arte; 

 identificar as necessidades dos professores em relação às questões artísticas presentes 

no material didático utilizado. 

 A partir dos novos dados apresentados, surgiram os seguintes indicadores para o grupo 

de professores participantes da pesquisa: 

 novos significados sobre o conceito de arte; 

 ampliação do sentido pessoal da arte; 

 necessidade de continuação do programa para ampliação dos conhecimentos 

relacionados à arte. 

O programa de Oficinas expressivas iniciou com a participação de quinze professores, 

no entanto, apenas treze responderam a segunda entrevista e participaram das cinco oficinas 

restantes. Sobre os novos significados e sentidos subjetivos referentes à conceitualização e 

importância da arte, esses professores se expressaram da seguinte forma: 
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Professor 1 “A arte renova os meus sonhos e me faz fugir um pouco desse mundo sem 

tempo em que vivemos. É uma forma de realização que já busquei através 

da musica, pintura e teatro.”  

Professor 2 “A arte é uma das maneiras de expressar os sentimentos.” 

Professor 3 “A arte é um instrumento que me ajuda a criar ambientes diversificados 

para trabalhar com os alunos de uma forma agradável e prazerosa.”  

Professor 4 “É a melhor maneira que temos para expressar nossos verdadeiros 

sentimentos, a maneira mais incrível de por para fora os enigmas da nossa 

vida, seja espiritual ou sentimental.”  

Professor 5 “A arte é o caminho por onde eu passo.”  

Professor 6 “Tem muita importância, pois faz parte do nosso dia a dia.” 

Professor 7 “A arte é o que traz as histórias de outros, mesmo na pré-história através de 

desenhos, sons e danças. A arte é a melhor maneira de expressarmos nossos 

sentimentos.” 

Professor 8 “A arte para mim tem importância fundamental pois é através dela que 

podemos nos expressar.” 

Professor 9 “A arte é importante em muitos aspectos pois ela pode expressar o que cada 

pessoa sente dentro de si; ela traduz experiências de vida e além disso ela 

pode ser um veiculo de informação. É assim que vejo a importância da arte 

em nossas vidas.” 

Professor 10 “A arte para mim tem importância muito grande pois, com ela, eu posso me 

expressar, pensar e gravar lembranças para sempre. Além disso a arte está 

em tudo e com ela nós embelezamos a nossa vida.” 

Professor 11 “Além de forma de expressão e comunicação, a arte tem poder de 

transformação, desperta a sensibilidade e possibilita mudar a percepção 

sobre o mundo e refletir sobre a sociedade.” 

Professor 12 “Acredito que a arte possa ser o reflexo do ser humano e de sua sociedade.” 

Professor 13 “A arte permite à gente se emocionar, relaxar, nos traz felicidade, nos leva 

para outra realidade e provoca reflexão sobre o mundo.” 
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A partir dos novos dados obtidos na segunda entrevista percebeu-se uma ampliação 

significativa dos conceitos relativos à arte. Acredita-se que este fato se deve à necessidade de 

estudos mais aprofundados sobre o tema em questão, o qual não era o objetivo do programa 

de Oficinas.  As indicações de mudanças de conceitos relativos à arte estão explícitas nas 

falas “mudar a percepção sobre o mundo e refletir sobre a sociedade”, o que não aparecia nos 

dados da primeira entrevista.  

As respostas dadas pelos professores revelam que, embora pequena, ocorreu uma 

importante ampliação no sentido subjetivo de arte para a maioria deles. Apesar de não 

explicitarem em suas falas, demonstram que houve a descoberta das possibilidades de 

transformação das pessoas por meio de novos conhecimentos e de novos sentimentos gerados 

pela fruição artística. É significativo o surgimento da percepção do desenvolvimento da 

sensibilidade, não só daqueles que são artistas, mas principalmente das pessoas que se 

permitem envolver pela obra quando a observam.  

De acordo com Deleuze & Guatarri (1992), por meio da arte as sensações se 

manifestam e se tornam perceptíveis. Assim a arte é uma atividade expressiva do ser humano, 

uma manifestação de sentimentos do artista, que se torna acessível ao observador e, ao mesmo 

tempo, produz em quem a observa, novas sensações e emoções. O produto da arte expressa 

algo e permite a percepção de sentimentos que não se exprimem de outras formas.  

Sobre a identificação de prioridades e temas abordados na segunda etapa do programa: 

As informações coletadas após a segunda entrevista revelaram a necessidade de 

aprofundamento conceitual a respeito de arte e orientação teórica sobre a vida e obra de dois 

pintores  Tarsila do Amaral e René Magritte  cujas  reproduções de algumas obras servem 

de apoio pedagógico para algumas disciplinas. Estão presentes no material didático como 

objeto de reflexão para temas relacionados aos valores humanos: ética, verdade, justiça, 

liberdade, responsabilidade e pluralidade cultural e social. 

Detectamos, na fala da equipe pedagógica, a necessidade de abordar a obra de um 

artista que refletisse sobre os problemas ambientais da atualidade. Para esta finalidade foi 

escolhido o trabalho de Frans Krajcberg. 
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5.1.3. Mesa-redonda 

O objetivo das mesas-redondas, realizadas ao início de cada encontro, foi buscar 

indicadores avaliativos durante o desenvolvimento das Oficinas. Sendo assim, tivemos um 

tempo reservado à avaliação permanente do Programa, onde os professores expuseram as 

experiências realizadas durantes as  Oficinas e, também, replicadas por eles, em sala de aula, 

com os alunos.  

A metade do tempo da décima Oficina foi dedicada à avaliação geral do Programa. Os 

professores falaram sobre os resultados observados por eles durante todo o processo, 

mostraram as atividades desenvolvidas com os alunos e formularam novos significados para a 

prática docente, com a utilização dos recursos da arte.  

Os dados coletados, durante todo este processo, forneceram os seguintes indicadores: 

 novos significados e sentidos para a arte e para a fruição artística; 

 mudanças na prática docente; 

 mudanças nas atitudes dos alunos; 

Com relação aos sentidos e significados da arte e sua fruição: 

 

Professor 1 “... por meio da sensibilização promovida pela arte, é possível estimular 

pequenas ações que façam a diferença.” 

Professor 2 “... despertou o interesse em conhecer mais sobre as diferentes formas e 

funções da arte.” 

Professor 3 “... proporcionou uma maior reflexão sobre o que é arte e como trabalhar a 

mesma em sala de aula.” 

Professor 4 “... é através da arte que nossos alunos podem mostrar um pouco mais da 

sensibilidade para as coisas do mundo.” 

Professor 5 “... basta querer para transformar e esse transformar é ajudar, é transformar 

as pessoas.” 

Professor 6 “... posso fazer a diferença com pequenas atitudes.” 

Professor 7 “... conhecer um pouco mais sobre o universo da arte e a importância dela  

em nossas vidas, dando-nos a oportunidade de ver o mundo de uma 
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maneira mais sensível.” 

Professor 8 “... mudou meu olhar em relação a alguns tipos de arte como, por exemplo, 

a fotografia, que era algo que nunca havia prestado atenção.”  

Professor 9 “Me ajudou a refletir sobre a arte, literatura, coisas do nosso cotidiano, nos 

fez olhar com outros olhos, nos ajudou a desenvolver algo positivo para a 

sociedade de forma simples.” 

Professor 10 “... comecei a ser mais criativo e crítico em certas coisas.” 

Professor 11 “... após cada encontro passei a refletir mais sobre a criatividade, os valores 

do ser humano e as possibilidades de mudança de que somos capazes.” 

Professor 12 “... manifestar e provocar emoções e sentimentos, mostrar as desigualdades 

sociais.” 

Professor 13 “... representação dos sentimentos da sociedade provocando uma reflexão.” 

 

A análise das falas dos professores, após a finalização completa do Programa, 

demonstra que houve importante ampliação do sentido subjetivo da arte, uma vez que os 

professores passaram a perceber que o sentimento gerado pela obra de arte não é somente do 

criador, mas também daquele que a observa e se deixa envolver emocionalmente por ela. 

Revelaram compreender a sua importância como um veículo capaz de oportunizar ao ser 

humano a percepção do mundo “de maneira mais sensível”; passaram a defender a ideia de 

que a arte pode “fazer a diferença em uma sociedade” devido à sensibilização por ela 

proporcionada. São falas que expressam a opinião do grupo todo.  

Os dados sugerem que os professores, quando bem preparados esteticamente, podem 

contribuir para a formação humana da sociedade escolar. Para se ter professores bem 

preparados deve-se proporcionar-lhes a educação continuada sugerida pela LDB (1996), 

incluindo nessa capacitação o tema da educação estética com a finalidade de “ajudar a formar 

homens que se compreendam melhor” (Manso, 2006, p. 110) e, dessa forma, construam um 

mundo mais humanizado, respeitando a tudo e a todos que dele fazem parte. 
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A duas primeiras oficinas, realizadas em 2012, foram consideradas muito motivadoras 

e provocaram repercussão imediata no trabalho pedagógico, dentro e fora da sala de aula. O 

documentário do Lixo Extraordinário levou o grupo a pensar sobre a arte e a criatividade,  as 

possibilidades de mudanças que elas geram e a relação da arte com valores humanos 

essenciais, que são universais. Os professores puderam constatar que os valores só podem ser 

universais se forem vivenciados por cada um de forma autêntica; se forem percebidos como 

responsabilidades individuais (Manso, 2006).  

 Motivados e sensibilizados pelo trabalho artístico, os professores perceberam que a 

arte é um veiculo poderoso para a conscientização das pessoas em torno de pequenos 

problemas éticos e morais. A observação do trabalho do artista, da obra de arte pronta e a 

utilização da expressão artística como recurso sensibilizador possibilitou mudanças de 

atitudes como expressam as falas “basta querer para transformar e esse transformar é ajudar” 

e “posso fazer a diferença”.   

O que foi dito revela, de forma implícita, que houve a percepção de que a arte 

proporciona emoção e sentimentos em quem a observa. A obra de arte, ao permitir que se 

„entre nela‟, que se explorem as sensações (Deleuze & Guatari, 2004) subjetivas provocadas 

por ela, passa a ser a “representação dos sentimentos da sociedade provocando uma reflexão” 

(comunicação oral, junho 2013). 

Sobre mudança na prática docente, os principais indicadores foram: 

 ampliação da visão sobre a arte na vida profissional e sua importância no dia a dia; 

 importância da pesquisa sobre os artistas citados no material didático; 

 reflexão  sobre a prática pedagógica e a necessidade de mais sensibilidade, pois as 

pessoas não aprendem da mesma forma, elas têm suas limitações; 

 promoção de ações, em todo o espaço escolar, nas quais os alunos percebem que, tudo 

o que está ao seu entorno, pessoas, natureza, animais e objetos, precisa ser respeitado 

por todos. 
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As falas dos professores, coletadas durante o desenvolvimento do programa, revelaram 

a necessidade de ampliação do vocabulário referente ao mundo da arte, tanto para a atividade 

didática, como para a elevação do nível cultural dos professores. De acordo com os dados 

obtidos, foi possível, com essas Oficinas, iniciar esse processo de aumento de conhecimento 

estético e proporcionar facilitações para o preparo das aulas nas quais surgem elementos 

referentes ao mundo artístico. 

O programa desenvolvido possibilitou reflexão sobre a prática pedagógica e 

conscientizou o grupo sobre a necessidade de educação permanente que contemple a 

educação estética conforme a expressão “preciso ser mais sensível”, que pode ser 

compreendida da forma como foi dita, as limitações de cada um, mas que remete ao um outro 

significado, ou seja, aquele que valorize a dimensão humanista proporcionando 

desenvolvimento onde a compreensão e a solidariedade estejam presentes (Manso, 2006).  

Constatou-se que os professores se sentiram motivados a buscar maior conhecimento 

sobre o artista citado no material por eles utilizado, como diz a docente: “percebi a 

importância da pesquisa sobre os artistas”. Outro dado relevante para essa pesquisa foram as 

ações cooperativas sociais realizadas no espaço escolar, motivadas pela análise mais profunda 

de algumas obras de arte.  

A fala da professora ao admitir que as Oficinas possibilitaram a ela “uma maior 

reflexão sobre o que é a arte e como trabalhar a mesma em sala de aula” demonstra que a  

estética tornou-se uma aliada na construção do conhecimento.  

Para essa professora a arte tornou-se uma aliada na construção do conhecimento.  A 

aprendizagem passa a acontecer de maneira criativa e o conhecimento anterior se incorpora ao 

novo exigindo a participação ativa do aluno. Com essa ampla interação, que pode ser 

promovida com o auxílio de atividades artísticas, a prática pedagógica sofre mudanças 

permitindo que passe “de uma prática que nega, reprime, exclui, censura, subordina, 

marginaliza a imaginação e a vida afetiva dos alunos, para uma prática que transforme a 

imaginação e a afetividade em ações mobilizadoras da atividade.” (Camargo & Bulgacov, 

2008, p. 473). 

O trabalho desenvolvido pelos professores com seus alunos trouxe mudanças de 

atitudes nos mesmos, ainda que pequenas: 

 valorização da disciplina de Arte; 

 aumento do respeito às dificuldades e opinião do outro ser humano; 
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 preocupação com a preservação do meio ambiente e do patrimônio;  

 reconhecimento do trabalho do profissional da arte; 

 novos significados para a arte. 

Essas são transformações sutis de comportamento que podem, aos poucos, estimular o 

pensamento e desenvolver habilidades novas para olhar, ouvir e compreender a diversidade 

cultural e social que compõe o mundo. 

 

5.1.4. Síntese final 

 O Programa de Oficinas Expressivas teve resultados positivos em todo o seu 

desenvolvimento. Pode-se observar mudanças significativas na convivência social escolar em 

três momentos especiais, nos quais houve integração das atividades das oficinas com o 

trabalho pedagógico realizado como os alunos. É interessante observar que a primeira grande 

oportunidade de ação pedagógica foi no início do Programa, quando os professores estavam 

muito motivados com a expectativa do que viria pela frente, e os dois outros momentos 

ocorreram no meio do programa.  

 No encerramento da primeira oficina, durante o debate realizado sobre o momento que 

os professores haviam vivenciado, o grupo, que estava profundamente sensibilizado pela 

ação, propôs realizar um trabalho de consciência social com alunos. Efetivamente, grande 

parte do grupo realizou um projeto de ação solidária dentro e fora da escola. Os resultados 

dessas ações foram percebidos imediatamente pelos pais e pelos colaboradores da instituição, 

que não sabiam o que estava acontecendo.  

 O relato da ação desenvolvida comprovou a necessidade da inclusão dos temas 

transversais na atividade didática das escolas. Por intermédio de pequenas práticas sociais é 

possível abordar os principais temas relacionados aos valores humanos, enfrentando o desafio 

de alcançar unidade na diversidade, possibilitando ao aluno perceber que os indivíduos são 

diferentes entre si, mas devem ser capazes de colaborar uns com os outros (Campbell, 2002). 



86 
 

 De acordo com o texto dos PCNs (1997) a ética é um tema muito discutido na 

contemporaneidade e portanto presente no cotidiano das pessoas. Embora não utilizando o 

termo, este foi o conceito trabalhado pelos professores nesse projeto, uma vez  que a ética  diz 

respeito às reflexões sobre as formas de agir do ser humano. A justiça e o respeito mútuo são 

temas a ela relacionados. O trabalho realizado abordou esses assuntos de forma indireta, 

promovendo a conscientização dos alunos sob esse ponto de vista.   

A reflexão ética traz à luz a discussão sobre a liberdade de escolha. A ética interroga sobre a 

legitimidade de práticas e valores consagrados pela tradição e pelo costume. Abrange tanto a 

crítica das relações entre os grupos, dos grupos nas instituições e perante elas, quanto a 

dimensão das ações pessoais. Trata-se portanto de discutir o sentido ético da convivência 

humana nas suas relações com várias dimensões da vida social (Secretaria de educação 

fundamental, 1998, p. 25). 

O segundo momento de ação pedagógica foi realizado após a oitava oficina, quando o 

tema trabalhado foi consciência ambiental.  Utilizando o trabalho artístico de Frans Krajcberg, 

os professores de Ciências e Arte realizaram um projeto interdisciplinar, no qual a 

preocupação ambiental foi o foco do estudo. O meio ambiente, apesar de ser um tema ligado 

às Ciências da Natureza, é também uma proposta de transversalidade, pois o ser humano faz 

parte do meio ambiente, com o qual estabelece relações sociais, econômicas e culturais que 

interferem em sua qualidade de vida.  

De forma bastante interativa os alunos foram estimulados a analisar o entorno da 

escola e de suas residências a fim de verificar como esse ambiente era tratado pelos 

moradores. Conheceram a obra e os questionamentos ambientais de Frans Krajcberg e 

produziram peças escultóricas que demonstram as indagações surgidas após reflexão sobre 

alguns problemas ambientais percebidos por eles em observação direta. Dessa forma os 

alunos realizaram uma experiência estética que foi capaz de desenvolver a percepção e a 

construção de um novo olhar sobre a realidade (Camargo & Bulgacov, 2008).  

A terceira oportunidade de verificação do reflexo das oficinas na prática pedagógica 

ocorreu com o trabalho realizado pelos professores responsáveis pelas disciplinas de 

Filosofia, Sociologia e História. Eles aplicaram os conceitos desenvolvidos, durante todas as 

oficinas, nas suas aulas. De acordo com eles, o trabalho com o material didático foi facilitado 

com o uso das informações obtidas durante o Programa.  A aproximação dos conteúdos das 

disciplinas com a arte possibilitou maior entendimento de alguns temas abordados por essas 

disciplinas.  
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A compreensão de liberdade, responsabilidade, justiça, verdade, solidariedade e 

respeito foi ampliada com o auxílio da análise das obras de René Magritte e com a realização  

de produções criativas inspiradas nessas obras. A ação de construir os conceitos que são 

importantes para uma sociedade humanizada partiu do trabalho de análise das obras de arte, 

dos conceitos filosóficos historicamente constituídos e das percepções, afetos e visão de 

mundo de cada um dos alunos implicados na atividade criativa. Dessa forma desenvolveu-se o 

“fazer pensante” (Camargo & Bulgacov, 2008, p. 473) tão importante quando o objetivo é 

desenvolver a sensibilidade humana.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proposta deste trabalho de pesquisa foi desenvolver e analisar um programa de 

atividades expressivas com a finalidade de incentivar a utilização das linguagens artísticas, 

nas diversas disciplinas curriculares presentes na escola, com o objetivo principal de formar 

sujeitos mais sensíveis e mais propensos a aceitar as diversidades culturais, sociais, étnicas, 

religiosas, entre outras, presentes na sociedade. 

A proposta foi trabalhar com os professores para que estes se tornem aptos a 

reproduzir, em sala de aula, atividades nas quais a sensibilidade para perceber e respeitar as 

diferenças de cada ser humano seja despertada. Conforme a LDB (2013) os estados, os 

municípios e as instituições escolares são responsáveis pela formação continuada de seus 

educadores. Partindo desta premissa, foi realizado um programa de atividades por meio de 

oficinas expressivas nas quais os fundamentos teóricos, filosóficos e práticos de algumas 

linguagens artísticas foram desenvolvidos.  

No decorrer das oficinas foi possível perceber o entusiasmo dos participantes nas 

atividades propostas, o interesse em adaptá-las para a sala de aula e a curiosidade em saber 

qual seria o tema da próxima etapa. Como foi um programa longo  realizado em dois 

semestres letivos , alguns participantes não puderam frequentar todas as oficinas e alguns 

novos integrantes aderiram à pesquisa já em andamento. Esse fator, a nosso ver, parece não 

ter influenciado o resultado final. 

As escolas são espaços sociais  obrigatórios  para uma determinada faixa etária da 

população. No entanto, ninguém precisa permanecer na mesma instituição durante toda vida 

escolar; as transferências entre as escolas, tanto dos alunos como dos professores, é bastante 

comum. No contexto da diversidade cultural do ambiente escolar, as relações humanas se 

fortalecem ou se deterioram influenciadas pelos limites impostos pela sociedade em 

determinado momento histórico.  Fatores econômicos, sociais, culturais, geográficos, entre 

outros, geram uma grande mobilidade dentro dessas instituições. A rotatividade que acontece 

no espaço escolar é uma das causas da dificuldade o desenvolvimento de projetos de longa 

duração. 

O trabalho pedagógico realizado em escolas, que envolve a capacitação de professores 

dentro dos princípios filosóficos da instituição e a formação didática e humana dos alunos, 

requer tempo e persistência para que possa produzir um resultado positivo. Por este motivo é 
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que todo processo educacional que deseje mudanças de comportamento humano, necessita ser 

constantemente repetido até que a ação se internalize e se torne hábito.  

A proposta desta pesquisa é a de um trabalho pedagógico que seja contínuo. Por este 

motivo é que defende a ideia da incorporação de educação estética nos currículos de algumas 

disciplinas, principalmente as das ciências sociais e das ciências humanas, que se dedicam ao 

estudo de problemas da sociedade. Os professores participantes da pesquisa, que realizaram as 

sugestões de atividades expressivas em sala de aula, utilizaram temas e conteúdos de suas 

disciplinas e empregaram os recursos da arte para dar sentido emocional e sensível ao que 

estavam transmitindo aos alunos. Obtiveram, com estes recursos, resultados positivos em 

relação ao conteúdo didático proposto. Perceberam que o assunto foi assimilado de forma 

bastante significativa e produziram reflexões sobre as formas de agir em relação aos outros 

sujeitos da escola.  

As crianças e adolescentes estão profundamente envolvidos com a tecnologia e “o 

gozo intenso do presente absorve os meninos e as meninas numa espécie de ilusão 

permanente” (Manso, 2006, p. 106), que, consequentemente, não estimula o pensamento e a 

reflexão sobre suas ações cotidianas. É na escola que esses jovens convivem diariamente, com 

desejos e interesses diversos. Ao oferecer uma formação humanista  por meio de uma 

educação que privilegie a sensibilidade , a instituição escolar torna-se o ambiente ideal para 

o desenvolvimento do ser humano em sua totalidade, permitindo que cada um descubra o seu 

lugar na sociedade (Manso, 2006), aceite o outro como ele é, reconheça a diferença e trate-o 

com dignidade. 

Para que a educação estética possa ser efetivamente desenvolvida dentro da escola, é 

preciso que os professores estejam aptos a trabalhar com conteúdos das manifestações de arte. 

Os dados colhidos por esta pesquisa, referentes ao conhecimento e acesso à arte por parte do 

grupo de professores, assemelha-se ao resultado da pesquisa Públicos de Cultura (SESC, 

2014). O referido estudo demonstra que grande parte da população brasileira tem acesso 

restrito à produção cultural, seja ela erudita ou popular. Além dos fatores geográficos  

concentração de bens culturais em grandes centros urbanos , o desconhecimento gera falta 

de interesse que, por sua vez, ocasiona o afastamento dos produtos de cultura e arte. Para a 

grande maioria da população pesquisada essa aproximação se dá pela mídia  eletrônica, de 

rádio e de televisão , o que justifica a falta de repertório cultural por grande parte do público 

brasileiro, e a necessidade da educação escolar preencher esta lacuna fornecendo 
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conhecimentos específicos e incentivando a prática de observação, fruição e produção 

artística não profissional. 

Com objetivo de verificar os resultados do presente trabalho foi necessário criar um 

instrumento de avaliação do programa. Os conceitos teórico-metodológicos orientadores da 

pesquisa serviram de fundamento para a criação desse instrumento. Os conceitos de 

significado e de sentido subjetivo (Gonzáles Rey, 2003) revelaram-se bases teóricas 

promissoras para a criação de um modelo de avaliação que possibilite dar visibilidade a 

dimensões subjetivas envolvidas em pesquisas participantes. Nessa pesquisa-intervenção o 

modelo de avaliação criado orientou para a busca de indicadores que possibilitasse perceber 

os sentidos subjetivos sobre a importância da arte e as implicações afetivas dos atores sociais 

participantes com ela.  

A avaliação realizada no decorrer de todo o desenvolvimento da pesquisa-intervenção 

aqui apresentada, mostra que é necessário disponibilizar informações, cursos de capacitação, 

material de apoio  livros, revistas e endereços eletrônicos especializados , orientação sobre 

filmes e documentários de cultura e arte para, professores e alunos, adquiram repertório e, por 

meio dele, desenvolvam gosto e interesse pelas manifestações artísticas e culturais. Somente 

desta forma é que se tornará possível o trabalho pedagógico com educação estética.  

De acordo com os professores participantes das oficinas expressivas, os encontros 

“despertaram o interesse em conhecer mais sobre as diferentes formas e funções da arte, 

apesar do o pouco tempo que tivemos” (comunicação oral, junho 2013).  Durante e logo após 

o término do programa, os resultados positivos na prática pedagógica e nas atitudes dos 

alunos que estiveram envolvidos em atividades expressivas foram significativos. Produziram 

reflexões sobre a arte e a literatura, ligando-as ao cotidiano e permitindo maior criatividade e 

senso crítico.  Para que um trabalho como este produza um resultado efetivo e estável é 

necessária a manutenção e o aperfeiçoamento de práticas pedagógicas que estimulem o 

desenvolvimento da sensibilidade e da emoção.  

Nas escolas, é difícil que programas assim ofereçam resultados duradouros. A resposta 

positiva aparece no momento em que se realiza uma ação e persiste por pouco tempo se não 

for contínua. Por este motivo sugere-se que as atividades escolares, em várias disciplinas 

sejam permeadas pela educação estética que pode desenvolver a sensibilidade do homem com 

a finalidade de melhorar a compreensão sobre o ser humano em relação ao mundo social e 

ambiental em que vive (Manso, 2006). 
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Trazer a estética para o cotidiano escolar é respeitar a diferença entre as pessoas. É a defesa da 

multiplicidade das possibilidades de sentir e expressar. É o reconhecimento da multiplicidade 

da espécie humana. É, também, o acolhimento das singularidades e o aprendizado da 

convivência com outros olhares sobre o mundo. (Camargo & Bulgacov, 2008, p. 474). 

 

Uma pesquisa-intervenção como esta exige esforço e dedicação por parte de todos os 

envolvidos. Sem a participação efetiva dos sujeitos no seguimento do trabalho não se obtém 

resultado algum. Os professores estiveram atentos e participativos em todos os momentos, 

fato que contribuiu para o resultado final. Muito mais precisa ser feito; a educação e a 

psicologia podem ser complementares no prosseguimento de pesquisas desta natureza, que 

incentivam o desenvolvimento da sensibilidade humana. 
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ANEXO  A 

CARTA DE SOLICITAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

À direção do Colégio ___________________ 

Senhora _____________________________ 

Assunto: solicitação de permissão para a realização da pesquisa 

Prezada senhora 

Vimos por meio desta solicitar permissão para a realização da pesquisa intitulada 

“Oficinas de atividades expressivas para o desenvolvimento da sensibilidade humana”,  

que tem por objetivo realizar um programa de educação estética visando o desenvolvimento 

da sensibilidade humana dentro da escola.  

O responsável é a aluna Dulcinéia Beatriz Barreira, do Mestrado em Psicologia da 

Universidade Tuiuti do Paraná, linha de pesquisa Social Comunitária, e sua orientadora 

Professora Doutora Denise de Camargo. 

Para a realização da pesquisa será necessário realizar duas entrevistas (uma no início e 

outra na metade do trabalho) e dez oficinas expressivas, com professores voluntários. Após a 

conclusão da mesma nos comprometemos a informar para a Instituição os resultados obtidos e 

garantimos o total sigilo no que se refere a manter em anonimato os nomes dos  participantes.  

Agradecemos sua valiosa colaboração, sem a qual não seria possível a realização da 

pesquisa. 

"Declaro ter lido e concordar com o parecer ético emitido pelo CEP da instituição 

proponente, conhecer e cumprir as Resoluções Éticas Brasileiras, em especial a Resolução 

CNS 196/96. Esta instituição está ciente de sua co-responsabilidades como instituição co-

participante do presente projeto de pesquisa, e de seu compromisso no resguardo da segurança 

e bem-estar dos sujeitos de pesquisa nela recrutados, dispondo de infra-estrutura necessária 

para a garantia de tal segurança e bem-estar”. 

_______________, ____/ __________/ _____ 

 

Assinatura do responsável pela instituição (RG) 
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ANEXO  B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 ESTABELECIMENTO DE ENSINO 

 

O Colégio ____________  está sendo convidado a participar de um estudo que tem por 

objetivo avaliar um projeto de arte-educação que visa desenvolver habilidades de convivência 

social dentro da escola, de autoria de Dulcinéia Beatriz Barreira. Este programa foi idealizado 

para desenvolver comportamento moral em crianças e adolescentes.  

O Programa consta de duas (02) entrevistas, uma no início e outra no final do 

programa e de cinco (05) oficinas de quatro (04) horas cada uma, num total de 20 horas a 

serem desenvolvidas mensalmente, durante o primeiro semestre letivo do ano de 2013, com 

um grupo de professoras do Ensino Fundamental. Para a realização da pesquisa os professores 

que se dispuserem a participar serão convidados a tomar parte das entrevistas  onde serão 

coletadas informações sobre como o participante da pesquisa vê a arte e como analisa o 

comportamento moral de seus alunos;  realizaremos  as oficinas denominadas “Oficinas de 

atividades expressivas para o desenvolvimento da sensibilidade humana” para a sensibilização 

e formação pedagógica dos professores. A sugestão será para que os professores desenvolvam 

com seus alunos as atividades e os conteúdos trabalhados e que façam adaptações para a faixa 

etária do seu aluno. A pesquisadora dará assessoria aos professores que se dispuserem a 

desenvolver o trabalho com os alunos. Ressaltamos que a participação dos professores no 

programa naõ implica sua obrigação em aplicar as técnicas aprendidas e que terão total 

liberdade para participar e desistir da pesquisa se assim lhes convier.  

Os dados serão coletados pela Professora Dulcinéia Beatriz Barreira, responsável pela 

pesquisa, com a supervisão da Professora Doutora Denise de Camargo, docente da 

Universidade Tuiutí do Paraná, no curso de Mestrado em Psicologia Social Comunitária.  

Para podermos realizar a Pesquisa “Oficinas de atividades expressivas para o 

desenvolvimento da sensibilidade humana” precisamos de sua colaboração autorizando a 

coleta de dados. 

A instituição poderá interromper a sua participação na pesquisa a qualquer momento, 

sem que isto lhe acarrete qualquer tipo de prejuízo.  
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Garantimos o anonimato completo da instituição e de todos os eventos culturais e 

artísticos por ela desenvolvidos; e total sigilo aos dados aqui obtidos assegurando que o 

tratamento dos mesmos será realizado dentro dos princípios éticos que regem os 

procedimentos em pesquisa. Qualquer publicação, tanto oral como escrita, não informará 

dados sobre este estabelecimento de ensino. 

Antecipadamente agradecemos a sua valorosa colaboração que contribuirá para o 

desenvolvimento do conhecimento nesta área e sem a qual este estudo não poderia ser 

realizado. 

 

 

Eu, ___________________________________________________ (diretora do Colégio), 

autorizo a coleta de dados desta pesquisa e compreendo que poderei interromper a minha 

autorização a qualquer momento. 

 

 

 

_______________, ____/ __________/ _____ 

 

______________________________________ 

                                                                                                                                  Assinatura  
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ANEXO  C 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PROFESSORES PARTICIPANTES 

 

Você ____________________________________ docente do Colégio ________  está 

sendo convidado a participar de um estudo que tem por objetivo avaliar um projeto de arte-

educação que visa desenvolver habilidades de convivência social dentro da escola, de autoria 

de Dulcinéia Beatriz Barreira. Este programa foi idealizado para desenvolver comportamento 

moral em crianças e adolescentes.  

O Programa consta de duas (02) entrevistas, uma no início e outra no final do 

programa e de cinco (05) oficinas de quatro (04) horas cada uma, num total de 20 horas a 

serem desenvolvidas mensalmente, durante o primeiro semestre letivo do ano de 2013, com 

um grupo de professoras do Ensino Fundamental. Para a realização da pesquisa os professores 

que se dispuserem a participar serão convidados a tomar parte das entrevistas  onde serão 

coletadas informações sobre como o participante da pesquisa vê a arte e como analisa o 

comportamento moral de seus alunos;  realizaremos  as oficinas denominadas “Oficinas de 

atividades expressivas para o desenvolvimento da sensibilidade humana” para a sensibilização 

e formação pedagógica dos professores. A sugestão será para que os professores desenvolvam 

com seus alunos as atividades e os conteúdos trabalhados e que façam adaptações para a faixa 

etária do seu aluno. A pesquisadora dará assessoria aos professores que se dispuserem a 

desenvolver o trabalho com os alunos. Ressaltamos que a participação dos professores no 

programa naõ implica sua obrigaçaõ em aplicar as técnicas aprendidas e que terão to tal 

liberdade para participar e desistir da pesquisa se assim lhes convier.  

Os dados serão coletados pela Professora Dulcinéia Beatriz Barreira, responsável pela 

pesquisa, com a supervisão da Professora Doutora Denise de Camargo, docente da 

Universidade Tuiutí do Paraná, no curso de Mestrado em Psicologia Social Comunitária.  

Para podermos realizar a Pesquisa “Oficinas de atividades expressivas para o 

desenvolvimento da sensibilidade humana” precisamos de sua colaboração autorizando a 

coleta de dados. 
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Você poderá não participar de todos os encontros ou interromper a sua participação na 

pesquisa a qualquer momento; ou ainda não utilizar nenhuma das propostas pedagógicas  

apresentadas, sem que isto lhe acarrete qualquer tipo de prejuízo.   

Garantimos o seu anonimato completo, o anonimato da instituição e de todos os 

eventos culturais e artísticos por ela desenvolvidos; e total sigilo aos dados aqui obtidos 

assegurando que o tratamento dos mesmos será realizado dentro dos princípios éticos que 

regem os procedimentos em pesquisa. Qualquer publicação, tanto oral como escrita, não 

informará dados sobre este estabelecimento de ensino. 

Antecipadamente agradecemos a sua valorosa colaboração que contribuirá para o 

desenvolvimento do conhecimento nesta área e sem a qual este estudo não poderia ser 

realizado. 

 

Eu, _____________________________________________________, aceito participar deste 

programa, autorizo a coleta de dados para esta pesquisa e compreendo que poderei 

interromper a minha autorização a qualquer momento. 

 

 

 

________________, ____/ __________/ ______ 

 

______________________________________ 

                                                                          Assinatura 
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ANEXO  D 

 

ENTREVISTA INICIAL 

 

1. Quais as formas de manifestação artística que você conhece? 

2. Você já foi à um museu, exposição de arte, concerto, espetáculo de dança ou peça teatral? 

3. Por que você acha que o ser humano produz arte? 

4. Qual a importância da arte? 

5. Você trabalha com arte na sala de aula? Se sim, pode descrever o que faz? 

6. O que é arte? 

7. Como é a turma com a qual você trabalha em relação aos comportamentos de convivência 

entre as crianças/jovens? 

8. Qual é o problema mais grave que você observa no relacionamento entre as crianças/jovens 

nesta escola? 

9. Qual a função da escola na formação do comportamento moral dos alunos? 

10. O que é possível fazer para desenvolver habilidades sociais de convivência nas crianças? 
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ANEXO  E 

 

SEGUNDA ENTREVISTA  

 

1. Que importância tem a arte para você? 

 

2. Se você tivesse acesso fácil à arte você a consumiria? 

 

3. No mundo moderno, cheio de tecnologia, qual a função da arte? 

 

4. O que é falta de respeito dentro da sala de aula? 

 

5. A que você atribui à atitude desrespeitosa do aluno? 

 

6. O que estes encontros deixaram de marcas positivas ou negativas em você? 

 

 

 

 


