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Até hoje ninguém definiu aquilo de que o corpo é capaz...
mas dizem que seria impossível deduzir apenas
das leis da Natureza, uma vez considerada
exclusivamente como corpórea,
as causas das edificações arquitetônicas,
da pintura e coisas afins que só a arte humana produz,
e que o corpo humano não conseguiria construir
nenhum templo se não tivesse
determinado e dirigido pela alma,
mas eu já mostrei que tais pessoas
não sabem de que é capaz o corpo
e o que concluir do simples exame da sua natureza...
ESPINOSA

Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadloff, levou-o para que descobrisse
o mar. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o
menino e o pai enfim alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito
caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar, e
tanto seu fulgor, que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente
conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai:
-Me ajuda a olhar!
Eduardo Galeano
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RESUMO
Num percurso que vem de pesquisa teórico-empírica sobre o que acontece no
ensino de Educação Artística nos espaços pedagógicos públicos na cidade de
Londrina, no estado do Paraná, buscou-se investigar por meio de entrevistas com
professores de Artes da rede estadual de ensino e observação em sala de aula:
como se dá a interface arte-educação no Ensino Fundamental pelo patamar da 4ª
série? Procurou-se analisar os propósitos artísticos e educacionais presentes nestes
espaços, a partir de uma perspectiva que enfatiza a complexidade e a subjetividade
da Arte, sob relevância social e desenvolvimento humano. Buscou-se compreender
junto às análises bibliográficas, as contribuições da Arte para a formação humana e
interação com as demais disciplinas curriculares. Os dados foram coletados em
escolas estaduais das regiões: central e periférica da cidade de Londrina. Os
resultados apontam para o reconhecimento por parte dos professores de Artes da
importância da arte-educação na formação humana e no pouco espaço que esta
disciplina ocupa no currículo escolar; as aulas observadas junto aos depoimentos de
professores e pedagogos das escolas mostraram a função da Arte para a ampliação
de visão de mundo dos alunos, da emancipação intelectual por meio das linguagens
múltiplas possibilitadas pela arte como educação estética, cultural, desenvolvimento
cognitivo e interação social. As aulas observadas nas turmas de 4ª séries revelaram
interesse dos alunos envolvidos, bom comportamentos por parte deles, boa relação
professor-aluno e participação nas atividades desenvolvidas.
Esperamos com esta pesquisa conhecer melhor as contribuições desta importante
área do conhecimento humano e promover reflexões acerca de um possível trabalho
coletivo entre pedagogos e professores de Artes para uma transformação curricular
e conquistas no âmbito legal desta disciplina que até então ocupa um pequeno
espaço na LDB, deixando lacunas que a colocam num patamar de apêndice das
outras disciplinas, desconsiderando seu conteúdo, papel histórico e cognitivo no
processo educacional.
Palavras-chave: Formação de professores. Arte-educação. Múltiplas leituras.
Escola pública. Ensino fundamental.
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INTRODUÇÃO
A Arte ocupa um espaço privilegiado na vida das pessoas desde os
primórdios da civilização, sendo um fator essencial de humanização.
Sua importância vai além de um instrumento de desenvolvimento de
criatividade humana para uma importância em si mesma, como objeto de estudos.
Uma vez que ela conquistou seu espaço na educação em geral e escolar,
delimitamos o problema em como está fundamentada teoricamente e: como se dá a
interface arte-educação no Ensino Fundamental, observada pelo patamar da 4ª
série?
O interesse específico pela 4ª série do Ensino Fundamental parte do
pressuposto de que é comum perceber espontaneidade nas produções artísticas de
alunos da Educação Infantil e primeiros anos das séries iniciais, e o abandono das
mesmas e insegurança dos alunos que ingressam da 4ª série para o Ensino
Fundamental II e Ensino Médio.
Como eixo teórico norteador, fundamentamos esta investigação com estudos
de Liev Semenovitch Vigotski por sua ênfase à complexidade e subjetividade da Arte
e sua relevância social para o desenvolvimento humano.
A Arte na escola não tem a função de formar artistas, mas por meio de seus
modos específicos da manifestação da atividade criativa dos seres humanos
possibilitarem a interação destes com o mundo em que vivem, ao se conhecerem e
ao conhecê-lo, dentro do conjunto de conhecimentos que compõem o ideal de
formação humana.
O desenvolvimento da criatividade humana deve estar presente em todas as
disciplinas obrigatorias do curriculo escolar. Porém, esta mesma criatividade no
curso de Artes deve ser estudada e vivenciada de maneira específica.
A extensão deste trabalho não nos permite percorrer por estudos específicos
do campo da Arte e seu complexo universo. Portanto, o objetivo desta investigação
será de analisar e, na medida do possível problematizar sob a luz de teorias que
defendem o espaço arte-educador como provedor de uma educação emancipadora
e significativa contribuição para formação humana, refletindo sobre sua realidade
teórica e prática no processo de ensino na escola pública, especialmente de
espaços escolares da rede estadual de ensino na cidade de Londrina, no Paraná.
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Sobre esta perspectiva, acreditamos na Arte que pode e deve ser ensinada,
como linguagem artística, múltiplas leituras, uma educação estética que como fruto
da formação humana, transforma o aluno em sujeito, em autor, crítico e com um
olhar que vê mais do que se suponha ser visível.
A obrigatoriedade da inclusão do ensino de Artes dentro do curriculo escolar
enfrenta duras críticas por parte de renomados estudiosos e educadores que
defendem um curriculo conteudista e contestam a existência de um conteúdo próprio
da Educação Artística, o que automaticamente descarta suas contribuições dentro
da escola.
O foco das entrevistas realizadas está nas práticas arte-educativas, na
interação do professor com a escola, alunos, pedagogos e todos envolvidos neste
processo de formação.
Nesta direção, de análise e reflexão a partir de recortes históricos e estudos
realizados ao longo da história da disciplina de Artes no currículo escolar, propomonos a conhecer a importância da Arte para as escolas públicas e profissionais
envolvidos, como acontece no interior da sala de aula, especialmente a 4ª série do
Ensino Fundamental, sua organização, conteúdos e metodologias.
Para esta comunicação, fez-se uso como instrumento de coleta de dados uma
enquete organizada em oito questões dissertativas, com espaço extra para
observações, sugestões ou críticas.
A enquete composta por oito perguntas corresponde a um processo
qualitativo, assim elaborado: Qual a importância (relevância) do conteúdo de
Educação Artística para os primeiros anos das séries iniciais? ; Há respostas
significativas dos alunos nas avaliações realizadas? De que maneira são feitas tais
avaliações?; O ensino de artes desperta interesse da turma de 4ª série? Qual/is?;
Existem resultados significativos do estudo de artes, entendidos de maneira
interdisciplinar?; Dentro de uma proposta interdisciplinar há um trabalho coletivo
entre os demais profissionais da escola, ou seja, com interação com as demais
disciplinas?; É possível um trabalho com alunos, que respeite a singularidade e
leituras múltiplas de cada um? É suficiente apenas uma aula por semana, de
Educação Artísticaa, para resultados significativos?; Nesta escola, existem projetos
relacionados à arte (cultura, teatro, danças, projetos especiais)? Quais?
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Não se solicitou identificação, para preservação e não-contrangimento dos
entrevistados. Não se limitou quantidade de espaço para as respectivas respostas.
Foi solicitada às escolas a permissão para observação em sala de aula,
sendo possível apenas a permanência àquelas permitidas, o que deixou lacunas na
pesquisa realizada.
A expectativa de alcançar um maior número de visitas e entrevistas não foi
satisfatória devido a não autorização das escolas estaduais solicitadas com
justificativa de excesso de permanência de alunas (os) universitárias (os) que
cumpriam seu estágio curricular obrigatório nas mesmas instituições.
O Estado do Paraná passa por um processo de municipalização das primeiras
séries do Ensino Fundamental, constando apenas 14 escolas estaduais que ainda
ofertam este nível de escolaridade. Portanto, este dado estatístico dificultou o
processo de coletas de dados que objetivou alcançar um maior número de
entrevistas e observações.
As escolas municipais foram excluidas da pesquisa devido sua prática arteeducadora não corresponder à atuação de professores com formação específica na
área de Artes, sendo de atuação do próprio professor regente das disciplinas de
Língua Portuguesa, Matemática, Ciência Naturais, História e Geografia para aplicar
o conteúdo de Educação Artística.
Para melhor organização desta pesquisa, ela foi dividida em dois capítulos. O
primeiro com a apresentação de um breve histórico da disciplina de Artes no Brasil,
dialogando com teorias e pesquisas da arte-educadora brasileira Ana Mae Barbosa.
Ainda neste capítulo, trazendo referências clássicas, como do estudioso Liev
Semionovitch

Vigotski

em

sua

obra

Psicologia

da

Arte

e

concepções

contemporâneas de autores que apresentam a Arte como um campo vasto de
múltiplas linguagens, leituras e visão de mundo, alguns conceitos de cultura,
ideologia, artistas, obras de arte, literatura, artes plásticas e reflexões acerca de
coletividade e formação humana por meio da Arte.
No segundo capítulo, será reservado o espaço para os relatos trazidos pelas
coletas de dados, por meio das entrevistas realizadas e observação de aulas de
Artes nas turmas de 4ª séries do Ensino Fundamental. A idéia é de paralelo às
entrevistas, problematizar e refletir acerca da prática escolar da disciplina de Artes,
seus parâmetros, políticas públicas e perspectivas futuras.
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Em realidade, como seria desolador o problema da arte na vida se ela não
tivesse outro fim senão o de contagiar muitas pessoas com os sentimentos
de uma. Seu significado e seu papel seriam extremamente insignificantes,
porque em arte acabaríamos sem ter qualquer outra saída desses limites
do sentimento único, exceto a ampliação quantitativa desse sentimento
(VIGOTSKI, 2001, p.307).

A refutação de Vigotski à visão de arte como quantitativa, nos trás à reflexão
de sua função em não ser funcional. Uma redundante conclusão que explicita o
compromisso qualitativo da Arte, não-utilitarista e seu respeito à diversidade de
olhares, subjetividades e construção cultural e social dessa singularidade humana.
A consequente explicação deste pequeno texto do autor retirado de sua obra
Psicologia da Arte vem sobre um exemplo simples do Evangelho e a multiplicação
de pães e peixes. O milagre aconteceu para aqueles que estavam famintos,
enquanto que o mesmo peixe e pão poderia ser objeto da rotina de outros
moradores em suas casas, o que não se consideraria milagre algum.
O que fica claro nesta metafórica exemplificação de Vigostski é que, a
importância da Arte no desenvolvimento humano está tanto no campo intelectual ou
cognitivo, como nas suas relações sociais de vida coletiva e ao mesmo tempo de
liberdade individual.
A Arte é ensinada para que o aluno consiga ampliar seu olhar e assim tornarse autor e transformador de sua realidade. Esta inter-relação por meio de múltiplas
linguagens, leituras de imagens, conhecimento histórico da arte humana e educação
estética, não impede a subjetividade de cada olhar de cada aluno.
O que se pretende enfatizar com este trabalho é a importância de se
reconhecer não apenas o valor da arte-educação como “auxiliadora” ou apêndice de
todo o processo educacional, mas como disciplina com conteúdo próprio e suas
especificidades. E, portanto, como disciplina curricular, necessita dos aparatos
legais que assegurem sua organização e sistematização dentro de um programa
que haja continuidade e sistematização de conhecimentos, até mesmo no caso, por
exemplo, de um aluno ser transferido de uma instituição pública para outra, para que
assim se torne possível uma construção de conhecimentos padronizados, sem
flexibilizações que fragmentam esse conteúdo e ficam dependentes de recursos
materiais e humanos entre tantas outras vertentes que acabam por acentuar o
caráter extracurricular que o ensino da arte carregou historicamente e ainda se
camufla nas escolas brasileiras até hoje.
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Um dos desafios do ensino da arte dentro da escola é de contemplar as
principais linguagens artísticas e permitir que o aluno vivencie e experimente tais
linguagens com olhar crítico e tenha acesso a expressões e experiências de sua
própria cultura, outras culturas e suas representações imaginarias.
Este é um fator que evidencia a necessidade da escola pública contribuir para
o processo de desconstrução da divisão social de classes, que prestigia as classes
abastadas, limitando o conhecimento artístico erudito e contemporâneo para aqueles
que

por

possuírem

melhores

recursos

materiais

e

escolas

particulares

especializadas no fazer artístico recebam tais privilégios.

CAPÍTULO 1: UM BREVE HISTÓRICO
1.1 – O metrô de Ana Mae Barbosa
Existem várias maneiras, dentro do senso comum, de se interpretar a
terminologia “arte-educação” dentro de um contexto escolar ou não.
A própria junção das duas palavras correspondentes nos revela uma primeira
noção do que se propõe explicitar, a primeira referente ao que se entende por arte e
a segunda revelando o foco educativo e objetivo que pressupõe um ato intencional
somado ao campo artístico e, portanto livre de algo meramente espontâneista ou
alternativo. Pode ser entendida como a junção de um mundo subjetivo, onde se
expressa o espontâneo e ao mesmo tempo ou simultaneamente se aprende de
forma objetiva conceitos e apropria-se de conteúdos sistematizados.
Mais do que buscar respostas alternativas para a definição desta expressão e
se correr riscos de cometer equívocos a respeito de seus objetivos e real significado
é preciso buscar na história do ensino da Arte, especialmente no Brasil, um pouco
de sua trajetória até chegar nesta denominação.
A delimitação do tema proposto nesta investigação não permitirá que se
estenda com fidelidade e riqueza de detalhes toda trajetória da história do ensino da
Arte no Brasil e sua chegada às escolas públicas.
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O que se pretende aqui, dentro do possível, é refletir a partir dos principais
pontos históricos apresentados por pesquisadores e arte-educadores, que por meio
de seus trabalhos contribuem para a efetivação e expansão do reconhecimento da
Arte como ensino e obrigatoriedade curricular.
A metáfora do subtítulo “metrô” deste capítulo ilustra a partir de depoimentos
da arte-educadora Ana Mae Barbosa os desafios da pesquisa no campo
arte/educação:
Acontece que o conhecimento histórico sobre arte/educação está
sendo construído como o meu conhecimento de Paris, onde só
andava de metrô. Saía numa estação, conhecia tudo ao redor,
entrava e saia em outra. Explorava o entorno, mas não sabia como
aquele lugar se ligava com o lugar onde eu estivera anteriormente.
(BARBOSA, 2008)

Barbosa (2008) organizou conhecimentos dissociados construindo narrativas
que mapeiam os principais acontecimentos históricos, aberto às contribuições de
colegas pesquisadores.
Segundo Barbosa (2008.p.XIII) “cada geração tem direito a reinterpretar sua
herança histórica, por isso o conhecimento histórico é essencial para a formação da
consciência política do indivíduo.”
O inicio do ensino da arte no Brasil surgiu com influências do movimento
Escola Nova (1927-1934), por meio do educador brasileiro Anisio Teixeira que por
sua vez foi aluno de John Dewey. A idéia de arte para o ideal escolanovista era de
valorização

da

experiência

consumatória

o

que

veio

a ser

considerado

posteriormente pelo próprio Dewey como um erro, pois afirmou ser tal experiência
uma prática pervasiva que não seria apenas um estágio final.
De acordo com o movimento escolanovista dentro das escolas, a arte era
instrumento de auxílio para alunos fixarem conhecimentos das outras disciplinas,
como por exemplo, ao término de um estudo desenhar como última etapa de
complemento o que fora explorado. Esta prática não se limitava ao uso do desenho,
mas utilizava técnicas artísticas diversas para finalizar conteúdos assimilados.
Na Escola Fundamental no Brasil ainda se assiste hoje esta prática, usada
como estratégia de melhor compreensão de conteúdos por meio de expressões
artísticas e projetos.
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No final da década de 1920 e início de 1930 surgem às primeiras tentativas
de escolas de artes para crianças e adolescentes, como atividade extracurricular.
Conhecida por meio do professor Theodoro Braga.
A idéia partiu de uma professora da rede pública em São Paulo, Sebastiana
Teixeira de Carvalho e se baseava num ensino voltado para natureza, contrária aos
métodos copistas com uso de moldes e estampas. Esta escola recebeu elogios de
Tarsila do Amaral em entrevista ao Correio da Tarde de 28 de janeiro de 1931.
Na Escola Mackenzie, em São Paulo, outro nome de destaque contribuiu para
os primeiros passos do ensino de artes, Anita Malfatti com cursos para crianças e
jovens cuja orientação baseava-se na livre expressão e espontaneísmo, consolidada
na criação do curso na Biblioteca Infantil Municipal pelo Departamento de Cultura de
São Paulo, época em que Mário de Andrade era diretor (1936-1938).
De acordo com Barbosa (2008) “a contribuição de Mário de Andrade foi muito
importante para que se começasse a encarar a produção pictórica da criança com
critérios investigativos e à luz da filosofia da arte”.
Mário de Andrade contribuiu para a valorização da linguagem artística infantil.
Em 1937 até 1945 foi o período que permaneceu fechado a Universidade do
Distrito Federal. E nesta, foi criado o primeiro curso de formação de professores de
desenho, sobre a organização de Anísio Teixeira.
Neste curso, consta registro histórico da presença de Portinari como
professor. A conclusão deste curso deu-se apenas com a freqüência em aulas de
Arte na Escola Nacional de Belas Artes e disciplinas sobre educação no curso de
pedagogia. É interessante notar que, segundo dados históricos deste período, houve
discriminações de ambas as instituições, enquanto na Escola Nacional de Belas
Artes eram considerados “professores quadrados” na pedagogia recebiam o rótulo
de “artistas aloucados”.
Os cursos advindos desta época seguiram semelhantes em diversas
universidades, com destaque para a década de 1960 a Fundação Armando Alvares
Penteado, caracterizados como cursos convencionais de desenho que após 1971
foram substituídos por cursos de educação artística e licenciaturas em artes
plásticas.
Também com Anísio Teixeira como fundador, entre 1960 e 1965 foi
organizado pela Universidade de Brasília/UNB um ensino de arte interdisciplinar
misturando o sistema de créditos e o sistema tutorial nos ateliês dos professores.
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Em 1965, na UNB, realizou-se o Primeiro Encontro de Arte Educação em uma
universidade brasileira com a presença dos palestrantes Augusto Rodrigues, Maria
Helena Novais, Glenio Bianchetti, Ana Mae Barbosa (organizadora) entre outros. O
espaço utilizado foi o auditório do ICA-Instituto Central das Artes.
Infelizmente, pela ação da ditadura militar de 1964-1983 as portas do ICA
foram fechadas. Ambas as ditaduras, Estado Novo e militar, prejudicaram
experiências

fundamentais

de

arte/educação

universitária

do

Brasil.

Esta

arbitrariedade do governo da época trouxe prejuízos que permanecem até hoje,
onde disciplinas são ensinadas de forma fragmentada sem comunicação entre os
professores, que desconhecem a pretensão de uma disciplina para outra.
Este prejuízo desencadeou substituições de conteúdos ainda mais penosas,
como a introdução por ordem do Estado Novo do desenho geométrico na escola
secundária e na escola primária, o desenho pedagógico e a cópia de estampas
usadas nas aulas da língua portuguesa. Inicia-se então a pedagogização da arte nas
escolas.
Com o argumento de que a arte é uma liberação emocional, a partir de 1947
começam a aparecer em diversas cidades brasileiras ateliês para crianças, com o
objetivo de liberar expressão de manifestação livre, sem interferências exteriores.
Augusto Rodrigues teve iniciativa de criar a Escolinha de Arte no Brasil,
baseado no neo-expressionismo vindo da Europa e Estados Unidos no período pósguerra. Este foi um ponto de partida para a multiplicação no país de outras
escolinhas de artes.
Em 1948, Lúcio Costa, autor do plano urbanístico de Brasília, elaborou o
programa de desenho da escola secundária, onde se direciona a experiência para o
artefato. Sua influência deu-se apenas a partir de 1958 e seu programa não foi
oficializado pelo Ministério da Educação.
Neste mesmo ano, uma lei federal regulamentou a criação de classes
experimentais, cujos principais objetivos eram investigar alternativas para inserir
artes nos currículos. Diversas escolas foram espaços de tais experiências, inclusive
no estado do Paraná. Entre técnicas diversas, as principais exploradas nestas
experimentações foram as de pintura, desenho e impressão. Os professores
enfatizavam a importância de respeitar as etapas de evolução gráfica das crianças.
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A Lei de Diretrizes e Bases de 1961 permitiu que se continuasse com as
experiências iniciadas em 1958, porém não deu abertura para a introdução da arte
na escola.
Com a ditadura militar de 1964, consolida-se a era cívica do ensino de artes.
Limitações, restrições severas e direcionamento ideológico como eixo norteador que
proporcionou ao ensino da arte na escola pública o título de mais uma ineficiência no
currículo.
Período triste para toda história da educação, especialmente para o ensino de
Artes que teve seus primeiros passos rumo às possíveis conquistas duramente
vetadas, interrompidas e a arte usada como instrumento ideológico.
Entre invasões do exército dentro das universidades e demissões de
professores de artes, podemos compreender que um conhecimento que apresente
ameaça política, só pode ser algo transformador, passivo de pesquisa e relevância
científica para o conhecimento humano.
Por volta de 1969 a arte entrou para o currículo de escolas particulares,
elitistas, sendo raras as escolas públicas que possuíam alguma atividade artística.
Dentro do currículo da escola pública continuava presente o desenho
geométrico de conteúdo idêntico ao Código Epitácio Pessoa de 1901.
Por mais irônico que se pareça, foi esta mesma ditadura excludente e
arbitrária que tornou o ensino de artes obrigatório nas escolas públicas. A partir de
1971, nos currículos de 1º e 2º graus e na universidade de educação artística e
licenciatura em artes plásticas, criados em 1973. [vide figura do apêndice]
O que se deve esclarecer é que apesar da aparente conquista da
obrigatoriedade do ensino de artes, temos aí um “mascaramento humanístico” para
políticas

e

ideologias

tecnicistas,

que

buscavam

preparar

mão

de

obra

profissionalizante.
Nesta mesma época, surgiram cursos universitários aligeirados que
ensinassem todas as artes num curto período, de forma genérica, prejudicando
ainda mais a disciplina dentro da escola pública.
Com a obrigatoriedade iniciada em 1971, surgiu um novo e equivocado
conceito do ensino da arte nas escolas: a prática da polivalência, onde o mesmo
professor deveria (durante todo o período da escolarização básica que vai da
primeira série até a oitava) ensinar artes plásticas, música e artes cênicas.[vide
figura 3.0 em anexo]
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A terminologia Educação Artística surgiu para representar a aplicação deste
trio de ensino polivalente: artes plásticas, música e teatro. Os professores possuíam
a formação aligeirada, de dois anos, e poderiam continuar seus estudos para uma
licenciatura plena, com habilitação específica.
O Ministério da Educação, em 1971, em convênio com a Escolinha de Arte no
Brasil organiza um curso para preparo da Secretaria de Educação, com objetivo de
orientar a implantação da nova disciplina.
Em 1977 é criado pelo MEC o Programa de Desenvolvimento Integrado de
Arte/educação- Prodiarte, com objetivo de integrar a cultura da comunidade com a
escola, ligando órgãos estaduais com universidades. Em 1979 dezessete unidades
da federação iniciaram projetos ligados ao Prodiarte, predominando o populismo. O
objetivo geral deste programa era de “concorrer para a expansão e a melhoria da
educação artística na escola de primeiro grau”. (projeto de Pernambuco, 1978)
Um exemplo de conquista aconteceu em 1977, no Rio de Janeiro, que foi o 1º
Encontro Latino Americano de Arte Educação, evento pelo qual foram reunidos
aproximadamente quatro mil professores. Foi então que se percebeu a grave falta
de pesquisa na área do ensino da arte. Ana Mae Barbosa compunha o grupo das
poucas pesquisas realizadas até então, de caráter histórico.
Outro evento, em 1980, reuniu na Universidade de São Paulo mais de três mil
professores, a Semana de Arte Ensino, resultando na organização do Núcleo Pro
Associação de Arte Educadores de São Paulo.
O encontro, a Semana de Arte e Ensino contribuíram significativamente de
forma política para os arte/educadores, sendo criada em 1982/1983 na pósgraduação em artes uma linha de pesquisa em arte educação na Universidade de
São Paulo, composta por doutorado, mestrado e especialização, sob orientação de
Ana Mae Barbosa.
A década de 1980 foi marcante para a expansão da pesquisa em função da
arte/educação, como mostra registros históricos contado pela própria arte-educadora
Ana Mae Barbosa entre 1981 e 1993, onde foram produzidas oitenta pesquisas para
mestrados e doutorados no Brasil, com assuntos variados como a preocupação com
o desenho da criança até experiências com novas tecnologias.
A Proposta Triangular transita pelos patamares da arte/educação, sendo ao
mesmo tempo referência e alvo de flexibilizações e resistematizações por parte de
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diversos professores que partem do pressuposto de que esta proposta apresente
apenas um referencial alternativo, descaracterizando seus reais objetivos.
Para esclarecer alguns possíveis equívocos é necessário dar-se uma
atenção especial a este tema que norteou os Parâmetros Nacionais Curriculares, e
mesmo assim, foi usado como “agenda escondida da área de arte”.
Basicamente a Proposta Triangular é conhecida por reunir três ações
fundamentais para o ensino de arte: o fazer, o ler e o contextualizar.
Mas não é algo que se use como instrumento flexível e de comparações
simplificadas com o DBAE- Disciplined Based Art Education, programa internacional
que serviu juntamente com outros programas de outros países para que a
professora e pesquisadora Ana Mae Barbosa produzisse reflexões a partir do estudo
destas abordagens epistemológicas.
As disciplinas básicas do DBAE são: estética, história e crítica. Sua tradução
como Arte/Educação Entendida como Disciplina é uma abordagem sistematizada
desde 1982 por uma equipe cujo patrocínio é Getty Center for Education in the Arts.
Tais pesquisas revelaram queda de qualidade no ensino da arte nas escolas
americanas, o que conseqüentemente acarretou em desvalorização da disciplina em
relação às demais áreas do conhecimento componentes do currículo escolar.
Portanto, pesquisadores organizaram as preocupações básicas assim:
1. Como os alunos aprendem arte.
2. O que é importante ser ensinado em artes.
3. Como os conteúdos de aprendizagem em arte podem ser organizados.
É importante percebermos que esta proposta é diferente das tendências das
décadas de 1940 e 1950, onde o universo da arte pós-guerra enfatizava a “autoexpressão criativa”.
E esta diferença reflete no compromisso de dentro da escola o ensino da arte
acontecer de forma sistematizada, valorizando a construção e a elaboração como
procedimento artístico, sem descartar a emoção, porém esta relativa à cognição,
fundamentando o fazer artístico com o acesso e compreensão do patrimônio cultural
da humanidade.
A Proposta Triangular reúne então, as principais vertentes que se encaixam
dentro de nossa realidade no Brasil, frutos de suas pesquisas e reflexões: o fazer
artístico, a leitura da imagem/obra de arte e a história da arte.
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Com ela é possível a interação dinâmica e multidimensional entre as partes e
o todo, do contexto do ensino da arte, entre as disciplinas básicas da área, entre as
outras disciplinas e no inter-relacionamento das quatro ações: decodificar,
experimentar, refletir e informar.
Por sua vez, a Abordagem Triangular do Ensino da Arte postula que
a construção do conhecimento em arte acontece quando há o
cruzamento

entre

experimentação,

codificação

e

informação.

Considera como sendo seu objeto de conhecimento, a pesquisa e a
compreensão das questões que envolvem o modo de interrelacionamento entre arte e público. (Barbosa ,2008,p.337)

Arte é isso! Multiculturalista, expressão, cultura na sala de aula e para além
dos muros escolares.
O Governo Federal, em 1997 estabeleceu os Parâmetros Curriculares
Nacionais, que dirigidos por um educador espanhol, desistorizou, segundo Barbosa
(2009.p.15), nossa experiência educacional para se apresentar como novidade e
receita salvacionista. Trocaram os termos originais, para: produção, apreciação e
contextualização, para os primeiros anos das séries iniciais até a oitava série do
Ensino Fundamental II. Além desta lamentável interpretação equivocada, foi
desconsiderado o trabalho de revolução curricular de Paulo Freire desenvolvido na
época, que ocupava a função de Secretário Municipal de Educação de 1989 a 1990.
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As idéias de integração entre o fazer, a apreciação e a
contextualização artística são indicações da “Proposta Triangular
para o Ensino da Arte”, criada por Ana Mae Barbosa e difundida no
País

por

meio de

projetos

como os

do

Museu de Arte

Contemporânea de São Paulo e o Projeto Arte na Escola da
Fundação Iochpe. (Brasil. Secretaria de Educação Fundamental.
Parâmetros curriculares nacionais: arte / Secretaria de Educação
Fundamental. – Brasília : MEC/SEF, 1997.p.25)

Não podemos nos estender nesta pesquisa, neste determinado momento,
deixando apenas reflexões para estranhamentos e inquietações futuras que
despertarão o surgimento de novas investigações, para toda trajetória histórica da
arte/educação no Brasil, mas podemos analisar o que de mais atual temos
disponível para refletir acerca de toda contextualização desta área do conhecimento,
a começar pelo que está proposto na Lei de Diretrizes e Bases 9394/96: “O ensino
da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da
educação básica de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos.
“(artigo 26, § 2º).
Barbosa (2009.p.20) descreve quão duras foram as lutas políticas para que o
ensino da arte fosse reconhecido e aprovado dentro da lei como disciplina curricular
obrigatória, relatando desinteresse de artistas, declarações públicas de renomados
educadores que defendem uma educação conteudista e que portanto o ensino da
arte devesse ficar de fora da escola, entre outros tantos obstáculos apresentados
por deputados, cientistas e todo um sistema desfavorável para a efetivação da
arte/educação no interior da escola pública.
Historicamente, o poder centralizador se exerce como uma
gangorra sobre o ensino da arte no Brasil: ora determinam-se os
programas do ensino fundamental e médio e dá-se liberdade de
organização de currículo à universidade como foi até 1961; ora
determina-se o currículo mínimo das universidades, mas libertam-se
os currículos do ensino fundamental como aconteceu de 1971 a
1997. (Barbosa, 2009.p.23)
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Barbosa (2009.p.23) critica as limitações dos Parâmetros em Ação, que soam
como uma “cartilha” de explicações para os PCNs. Ela declara que vivemos um
momento de falsa liberdade do ensino de artes plásticas na universidade, regulado
quantitativamente.
Arte, cinema, literatura, escrita, educação, algumas das coisas
que aqui estarão presentes são ao mesmo tempo integrantes e
excludentes. Quando se integram, perdem-se e transformam-se
numa terceira – como uma batalha, a indefinição, a ambigüidade, a
dúvida, a subjetividade são fraquezas e levam a derrotas (...). Mas o
que é a fraqueza na arte também é sua força: excluindo-se de outros
lugares, ela pode voltar como uma espada crítica, ou indiferente, e
desprezar os que a venceram. (Almeida 1999, p.22)

O conhecimento científico objetivo o mundo. Tudo deve estar exatamente
dentro de sua lógica racional, matematicamente calculada onde se coloca o
qualitativo para a categoria subjetiva e o quantitativo para a categoria objetiva. A
segunda recebe maior credibilidade por se enquadrar (a expressão é esta mesma,
de mundo quadrado) nos pré-requisitos correspondentes a todo um processo
investigativo e empírico, no qual se comprova teses, por meio da prova de uma
teoria e suas experimentações infalíveis ou não.
A questão é, qual determinante qualifica ou desqualifica um campo do saber
humano? De que provas se referem o sistema científico quando os elementos em
questão estão inseridos em um campo propriamente humano e, portanto possível de
imprevisibilidade, singularidade, diversas formas particulares de expressões,
sentimentos e emoções. Este é o universo humano, matematicamente provado ou
não.
O ensino da arte não se limita a apenas “alguns tipos de artes”. É sim um
vasto campo que alcança outras áreas do conhecimento (outras artes), como a
literatura (inserida no contexto do ensino da Língua Portuguesa), a história
(contribuindo com seus resquícios e produções deixadas por gerações passadas,
objetos que constroem a história humana), a matemática (por meio de curvas e
traços encontrados em produções humanas precisas, elaboradas a partir de
conceitos físicos de sustentação, formas simétricas e assimétricas), entre tantos
outros

exemplos

que

levaríamos

um

longo

tempo

cronológico

para
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comparação,análise, por fim concluir a feliz e inevitável presença da arte em tudo o
que vemos, tocamos, sentimos e ouvimos.
1.2 – Vigotski e suas contribuições
A discussão a seguir, é resultado da leitura da obra de Liev Semionovitck
Vigotski (1896-1936) e sua obra bibliográfica Psicologia da Arte.
Suas contribuições para o ensino da arte revelam sensibilidade e pesquisas
aprofundadas que transitam no campo artístico propriamente dito e da psicologia.
Seus conhecimentos, embora de épocas diferentes e contextos sociais específicos,
trazem reflexões acerca do fazer e pensar artístico, problematizando concepções
tradicionais e questionando as possibilidades futuras da arte na humanidade.
Assim, a reação estética lembra o ato de tocar piano: é como
se cada componente da obra de arte tocasse a respectiva tecla
sensorial de nosso organismo, recebendo como resposta um som ou
tom sensorial, e toda reação estética fosse construída de impressões
emocionais que surgem como resposta aos toques nas teclas.
(Vigotski 2001.p.259)

Vigotski explica que nenhum dos elementos de uma obra de arte são
importantes entre si e sim, que está na reação suscitada em nós, tal importância.
Diferente da exploração do tema “ludicidade da criança”, onde diversas
pedagogias consideradas modernas e estrategistas justificam suas metodologias e
acabam por psicologizar excessivamente os processos educacionais, Vigotski nos
faz refletir acerca da importância da arte no desenvolvimento humano, na sua
formação sócio-histórica e sua complexa articulação de vários conhecimentos
envolvidos, onde nem se prioriza o sentimento ou se procura decifrar o prazer e nem
tampouco o descarta, reconhecendo a fragilidade humana e suas necessidades de
expressões emocionais. Somos seres racionais e emotivos. A arte tem sua própria
psicologia e alcança setores fundamentais do universo humano.
(...) a arte é o social em nós, e, se o seu efeito se processa em
um indivíduo isolado, isto não significa, de maneira nenhuma, que as
suas raízes e essência sejam individuais. É muito ingênuo interpretar
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o social apenas como coletivo como existência de uma multiplicidade
de pessoas. O social existe até onde há apenas um homem e suas
emoções pessoais. Por isso, quando a arte realiza a catarse e
arrasta para esse fogo purificador as comoções mais íntimas e mais
vitalmente importantes de uma alma individual, o seu efeito é um
efeito social (Vigotski 2001. p.315)

Dos clássicos, ao contemporâneo, a arte carrega duas histórias: a sua própria
e a representação da história da humanidade. Suas imagens preservadas
possibilitam releituras de gerações e suas linguagens transformadas ao longo do
tempo. Assim como fazemos uma leitura e interpretação particular, construída a
partir do conhecimento que temos influenciados por culturas específicas e outros
olhares que não os nossos, num futuro próximo, novas gerações e novos olhares
surgirão. Que campo de conhecimento senão o da arte para expressar melhor esta
leitura e visão de mundo? Como negligenciar tal conhecimento para ampliação de
olhares e transformações no âmbito da realidade social de cada indivíduo
especialmente dentro de um espaço privilegiado de transmissão do conhecimento
sistematizado que é a escola?
(...) a arte é a mais importante concentração de todos os
processos biológicos e sociais do indivíduo na sociedade, que é um
meio de equilibrar o homem com o mundo nos momentos mais
críticos e responsáveis da vida. (...) não podemos prever nem
calcular de antemão as possibilidades do futuro nem para a arte,
nem para a vida; como disse Espinosa: “Até hoje ninguém definiu
aquilo de que o corpo é capaz”. (Vigotski, 2001.p.329)

O professor necessita deste entendimento da relação estética, ética e social
para a realização de toda atividade artística, desde a construção de um objeto de
argila até a contação de histórias.
A arte está presente também entre as palavras. São inúmeros os textos de
Vigotski que revelam esta reflexão:
É bem verdade que nos parecerá insignificante aquela
economia que, segundo Viessielovski, o poeta realiza ao comunicar
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no menor número possível de palavras o maior número possível de
idéias. Poderíamos mostrar que isto ocorre de modo exatamente
oposto: se reproduzirmos o conteúdo de uma tragédia da forma mais
econômica e breve possível, como o faz o libreto de teatro, faremos
uma economia imensuravelmente maior no sentido ingênuo de que
fala Viessielovski. Veremos que o poeta, ao contrário, recorre ao
dispêndio extremamente não econômico das nossas forças quando
dificulta artificialmente o desenrolar da ação, excita a nossa
curiosidade, joga com as nossas conjecturas, leva-nos a desdobrar a
nossa atenção... (Vigotski 2001.p.256)

Entre um mergulho artístico e outro, podemos destacar a encantadora
presença da arte no mundo literário, contribuindo efetivamente no processo de
alfabetização dos primeiros anos das séries iniciais do Ensino Fundamental e
proporcionando aos alunos um mundo metafórico que permite diversas formas de
expressão por meio da linguagem, inter-relação como leitor sobre a leitura e vice
versa entre inúmeros benefícios intelectuais que despertam interesse, prazer e
desenvolvimento da criatividade.
1.3 – Múltiplas leituras e o interior da sala de aula

A cidade de Londrina, no Estado do Paraná é privilegiada com o Festival
Internacional

de

Londrina

–

FILO,

que

deslumbra

magia,

arte,

cultura,

metalinguagens, sonho, imaginação e especialmente, destacarei aqui: a intimidade
com a escrita e palavras.
Uma linguagem artística que reúnem outras tantas linguagens. Do teatro ao
texto, da imagem ao som. Podemos concluir que existe arte amplamente explorada
no teatro.
Ao assistirmos à peça “Kavka – Agarrado num traço a lápis”, da companhia
Lume Teatro, exibida no dia 19 de junho de 2008, no Teatro Zaqueu de
Melo,Londrina, na qual um único ator encheu o palco com seu monólogo e
impactante interpretação do escritor Franz Kafka e sua obsessão pela escrita surge
a reflexão a respeito de uma maior compreensão acerca do mundo das múltiplas
leituras, em especial, do poder de expressar arte com as palavras.
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Como não sermos solidários no mundo das palavras? Um mundo construído
e desconstruído todo o tempo num vai e vem de certezas e incertezas. Momentos
dualmente penosos e prazerosos, onde o escritor é capaz de escarafunchar humor
na angústia, arte na tragédia, romance nos confins de uma guerra, paixão por
metáforas, que subjetivamente explicam melhor a realidade do que a fala objetiva e
racionalmente concreta.
Até as palavras, segundo Kafka são traidoras. Palavras ariscas que
“escorregam” e voam instáveis como vaga-lumes. Mas que ao pousarem na palma
da mão do escritor, permite brilhar certezas e sensações de identidade, conforto,
êxtase, imortalidade, que nenhuma folha de cheque poderia pagar. É neste
momento, que nasce a inter-relação entre escritor e leitor.
A arte possibilita ao aluno uma percepção de mundo em que vivemos e que
percebemos sem nos darmos conta dele e de nós mesmos nele. Segundo Chaui
(2008):
(...) a obra de arte nos dá a ver o que sempre vimos sem ver, a
ouvir o que sempre ouvimos sem ouvir, a sentir o que sempre
sentimos sem sentir, a pensar o que sempre pensamos sem pensar,
a dizer o que sempre dissemos sem dizer. Por isso, nela e por ela, a
realidade se revela como se jamais a tivéssemos visto, ouvido, dito,
sentido ou pensado. Eis por que o artista é o que passa pela
experiência de nascer todo dia para a “eterna novidade do mundo”.
(P.271)

Ensinar arte é o mesmo que “ensinar a olhar”, uma espécie de “sair do mundo
das sombras”, onde Platão exemplifica metaforicamente, na sua obra Alegoria da
Caverna, um mundo que julgamos ser o real, para um mundo visível apenas para os
que recebem tais conhecimentos, desmistificando então esta alienação de culturas
de massa que acentuam a divisão de classes, reservando um mundo culto para uma
minoria que também se aliena. Arte na escola pode ser um caminho para a
democratização deste mundo culto e intelectualizado que desenvolve a imaginação
humana, produz cultura e possibilita a interação com outros campos do
conhecimento humano, transformando a realidade do indivíduo e conseqüentemente
a realidade social. Rezende (2007) nos faz pensar quando afirma que “ainda quando
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olhamos de maneira descortinada, nosso olhar precisa de outros olhares, para ver
melhor, para ver mais bonito, mais completo...”
E esse despertar de um olhar que precisa ser provocado. É preciso ambos os
conhecimentos: da arte e da realidade.
(...) para ensinar a ler é preciso saber sobre gente-conhecer os
alunos faz parte desse conhecer – e saber ler. Ler o texto e o
contexto. O texto escrito e o digitado, a imagem e o som. Ler o jornal,
o romance, a poesia, a representação teatral e musical. Ler Ciência e
ler a Arte. Em resumo: ler o texto imbricado na leitura de Mundo; ler o
Mundo com a ajuda de leitura de textos – fazer/viver leituras!
(Rezende 2007.p. 9-10)

O papel do arte/educador dentro da escola é fundamental para que o aluno
não reproduza apenas seu cotidiano e ao mesmo tempo aprenda a expressar seu
próprio olhar no mundo para que possa então transformá-lo. A organização do
conteúdo artístico dentro da escola e o constante repensar de sua prática farão parte
deste processo de ensino sistematizado cujo papel do arte/educador será de
provocar inquietações

e

interesses

investigativos

a

partir de

discussões,

conhecimento artístico contextualizado e recursos didáticos que contemplem esta
visão crítica, voltada para uma educação estética, cultural, criativa e emancipadora.
O que há de espantoso nas artes é que elas desvendam ou
descobrem o mundo recriando-o de outra maneira e em outra
dimensão. Justamente porque recria o mundo com palavras, sons,
traços, cores, gestos, movimentos, formas, massas, volumes a
realidade criada não está aquém nem além da obra, assim como não
está na obra, mas é a própria obra de arte. (Chauí 2008.p.272)

O equilíbrio necessário para que este conhecimento se dê de maneira
sistematizada e elaborada deve contemplar um conjunto de atividades relevantes
para um construir artístico: 1) a produção espontânea: como resultado de leituras
múltiplas e a transformação da realidade a partir do conhecimento histórico, das
produções artísticas já existentes juntamente com as possibilidades de se fazer
parte deste universo artístico, seja por meio da música, dança, teatro, artes
plásticas, literatura entre outras linguagens artísticas; 2) o acesso a conhecimentos
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clássicos, eruditos, que acentuam a compreensão do surgimento desta área do
conhecimento humano, sua organização, modalidades e inúmeras possibilidades de
intervenção por parte do indivíduo.
A arte é muitas coisas. Uma das coisas que a arte é, parece, é
uma transformação simbólica do mundo. Quer dizer: o artista cria um
mundo outro – mais bonito ou mais intenso ou mais significativo, ou
mais ordenado – por cima da realidade imediata (...). Naturalmente,
esse mundo outro que o artista cria ou inventa nasce de sua cultura,
de sua experiência de vida, das idéias que ele tem na cabeça, enfim,
de sua visão de mundo (...). (Chaui appud Gullar 1982. P.271)

Não podemos deixar de enfatizar a importância da formação do arte/educador
que deve possuir conhecimentos específicos para uma efetiva e qualificada
transmissão de conhecimentos. O papel pedagógico surge em parceria deste
desafiador percurso da arte/educação nas escolas públicas e dentro de um ideal
coletivo de trabalho, com a função de articular tais propostas e conhecimentos aqui
destacados por meio de pesquisas relacionadas aos interesses e necessidades
destes profissionais e escola como um todo. Organizar e contribuir de forma
significativa conhecendo a realidade dos arte/educadores dentro da escola,
participando de seu cotidiano, buscando soluções por meio de discussões e
elementos necessários para a expansão desta disciplina com o objetivo de alcançar
conquistas como o reconhecimento como área fundamental para formação humana
e superar prejuízos acumulados ao longo da história do ensino de artes no Brasil.
CAPÍTULO 2: ANÁLISE DAS ENTREVISTAS E OBSERVAÇÕES EM SALA DE
AULA
2.1 – Apresentação da proposta para a coleta de dados
Esta pesquisa parte do problema delimitado: como se dá a interface arteeducação no Ensino Fundamental, observada pelo patamar da 4ª série? A
investigação está voltada para o que acontece no ensino de artes nos espaços
pedagógicos públicos nos primeiros anos das séries iniciais, especificamente, em
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escolas públicas da rede estadual de ensino na cidade de Londrina, no Estado do
Paraná.
O objetivo principal é de analisar como se dá o ensino da arte nestes espaços
e quais os propósitos arte/educadores presentes.
A enquete composta por oito perguntas corresponde a um processo
qualitativo, assim elaborado: Qual a importância (relevância) do conteúdo de
Educação Artística para os primeiros anos das séries iniciais? ; Há respostas
significativas dos alunos nas avaliações realizadas? De que maneira são feitas tais
avaliações?; O ensino de artes desperta interesse da turma de 4ª série? Qual/is?;
Existem resultados significativos do estudo de artes, entendidos de maneira
interdisciplinar?; Dentro de uma proposta interdisciplinar há um trabalho coletivo
entre os demais profissionais da escola, ou seja, com interação com as demais
disciplinas?; É possível um trabalho com alunos, que respeite a singularidade e
leituras múltiplas de cada um? É suficiente apenas uma aula por semana, de
Educação Artística, para resultados significativos?; Nesta escola, existem projetos
relacionados à arte (cultura, teatro, danças, projetos especiais)? Quais?
Fizemos essas perguntas a oito professores dos quais quatro da região
central de Londrina e quatro da região periférica.
Durante a pesquisa, constatou-se a escassez de professores da rede
estadual devido a carga-horárias excessivas, onde eles, por atuarem em duas ou
três escolas simultaneamente, tornaram o acesso às entrevistas debilitado ou
impossível. A pesquisa aponta para um número reduzido de professores da rede
estadual, atuantes nas séries iniciais, prevalecendo em maior número a partir da
quinta série do Ensino Fundamental II.
O procedimento para observações em salas de aula, nas turmas de 4ª séries
deu-se por meio de solicitações presenciais, por meio de comunicação oral e carta
de apresentação redigida pela orientadora da pesquisa e instituição de ensino
superior.
As observações ocorreram de forma passiva, sem intervenção, apenas com
registro e anotações dos apontamentos relevantes e participação/auxílio caso
solicitada.
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2.2 – A região central de Londrina
As escolas que permitiram a realização da coleta de dados, localizadas na
região central de Londrina, são escolas de grande porte, compostas por Ensino
Fundamental I e II, Ensino Médio e espaços alternativos para a realização de
atividades esportivas, biblioteca, laboratórios, salas de contra-turno, vídeo, entre
outros espaços para a realização de eventos culturais como teatro, dança,
comemorações e palestras.
Todas as quatro escolas centrais apresentaram a existência de apenas um
profissional arte/educador presente na instituição, atuando em todas as séries do
Ensino Fundamental I, da 1ª série até a 4ª série.
Quanto à formação: sete dos oito professores entrevistados apresentaram
formação superior específica na área de Artes Visuais, devidamente licenciados
para a atuação docente e arte/educadora. Um professor não possui formação em
Artes Visuais, possui graduação em Letras Vernáculas.
Ao serem questionados quanto à importância da investigação pedagógica
nestes espaços, três professores acreditam ser relevante com alguns respaldos e
cuidados e um dos professores entrevistados acredita ser desnecessária esta
intervenção por meio de pesquisa, para a área do ensino de artes, segundo sua
opinião, a pedagogia nada tem haver com o ensino de artes.
Questionamos a respeito da importância do conteúdo de artes para os
primeiros anos das séries iniciais. Todos os professores afirmaram ser fundamental
ser trabalhado os conteúdos do ensino de artes nas séries iniciais, por ser a fase do
desenvolvimento intelectual, criativo, de descobertas e auto-conhecimento.
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Questionamos se há respostas significativas dos alunos nas avaliações
realizadas e de que maneira são feitas as avaliações.
Um professor declarou ser fragmentado o processo de avaliação e ineficaz,
por causa dos problemas de indisciplina, marginalidade e falta de apoio da
administração escolar e equipe pedagógica. Um professor relatou serem tranqüilas
as avaliações que segundo ele acontecem de maneira diagnóstica durante todo o
ano letivo, sem as mesmas formalidades das demais disciplinas. Um professor
relatou a realização de avaliações feitas a partir de trabalhos práticos, devido a
resposta dos alunos quanto ao aprendizado serem mais bem expressas pela prática.
Um professor relatou acontecer às avaliações de diversas formas e serem flexíveis.

Questionamos se o ensino de artes desperta interesse da turma de 4ª série.
Um professor relatou que regularmente sim, salvo dias em que a turma está
agitada e por isso não demonstram interesse. Dois professores relataram que sim,
por ser uma disciplina diferente, prazerosa e sem tantas limitações de
comportamento como as outras disciplinas ocorrem também o fato de alunos da 4ª
série ter maior autonomia e habilidade na realização das produções. Um professor
relatou que há interesse desde que a aula corresponda às expectativas dos alunos,
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preferencialmente aulas práticas, pois as aulas teóricas não alcançam interesse e
com comportamento dos mesmos.

Questionamos se existem resultados significativos do estudo de artes,
entendidos de maneira interdisciplinar. Um professor relatou ser tradicional e não
concordante desta corrente interdisciplinar. Um professor relatou que sim, de
maneira geral o ensino de artes é propriamente interdisciplinar, onde trabalha a
ludicidade do aluno e aborda a expressão de sentimentos, valores e teorias. Um
professor relatou desconhecer esta proposta e fazer uso de moldes, apostilas e
programa pronto da escola. Um professor relatou ser impossível a comunicação com
os demais professores e suas respectivas disciplinas, portanto impossível de se
trabalhar com uma proposta interdisciplinar.
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Questionamos se, dentro de uma proposta interdisciplinar há um trabalho
coletivo entre os demais profissionais da escola, de interação com as demais
disciplinas. Todos os professores da região central relataram ser impossível um
trabalho coletivo na escola em que atuam.

Questionamos se é possível um trabalho com alunos, que respeite a
singularidade e leituras múltiplas de cada um. Um professor respondeu que sim,
entretanto o cronograma escolar não permitiria, visto que o tempo destinado para
cada turma é curto e o atendimento individualizado torna-se inviável. Um professor
relatou ser possível e fundamental na construção da identidade dos alunos e
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expressão artística. Um professor respondeu que sim e enfatizou a importância de
se trabalhar a subjetividade. Um professor relatou que não consegue atender alunos
individualmente devido ao grande número de alunos em sala, mas procura respeitar
a livre expressão de cada um.

Questionamos se é suficiente uma aula semanal, do ensino de artes, para
resultados significativos. Dois professores relataram que agora o Estado permite até
duas aulas semanais, sendo suficientes para um trabalho significativo. Dois
professores relataram que não, uma aula apenas é pouco, desgastante e
insuficiente para um trabalho completo.
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Questionamos se na escola analisada existem projetos relacionados à arte
que envolva áreas como cultura, teatro, dança projetos especiais em geral.
Um professor relatou ser impossível a realização de qualquer outro tipo de
evento de extensão devido ao curto tempo para preparo de aulas, vida pessoal e
burocracia escolar. Dois professores relataram não existir projeto algum e nem
espaços próprios para a realização de exposições, galerias, utilização de materiais
que necessitem de torneiras próximas para manipulação de tintas, massas e outros
materiais. Um professor relatou não ser necessária a interferência de projetos, visto
que o essencial já não está acontecendo.

Projetos artísticos, teatro, música, dança e
extensão
Inviáveis

50%
25%

Não existe na escola
em que atua
Não é necessário

25 %
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2.2 – A região periférica de Londrina

As escolas entrevistadas da região periférica da cidade de Londrina são de
grande porte, três são compostas por Ensino Fundamental I e II, Ensino médio;
apenas uma oferta apenas o ensino regular.
As

formações

dos

professores

entrevistados

correspondem

a:

três

professores com formação específica da área de Artes Visuais e um professor
formado em Letras Estrangeiras.
Em todas as escolas foi constatada a existência de espaços para a realização
de atividades esportivas, biblioteca, salas de apoio e espaço para apresentação de
teatro, eventos comemorativos e palestras.
Ao serem questionados quanto à importância da investigação pedagógica
nestes espaços, todos os professores reconheceram a importância da interação
entre todos os envolvidos no processo educacional e a necessidade de um trabalho
coletivo e participativo.
Questionamos a respeito da importância do conteúdo de artes para os
primeiros anos das séries iniciais. Um professor relatou que a arte exterioriza
sentimentos, interage com as demais disciplinas, sociabiliza, melhora sua autoestima e sua disciplina. Um professor relatou que as artes visuais nas series iniciais,
é de estrema importância, pois as crianças ainda estão em uma fase de descoberta
de si mesmas, e da sociedade, da escola, nas artes elas se sentem mais “a vontade”
para se expressarem, nesta idade elas não tem muitas barreiras nos sentimentos e
na forma de expressão, por isso as artes auxiliam no aprendizado. Um professor
relatou que trabalha tanto teoria como prática e acha de suma importância porque os
alunos acreditam que não sabem desenhar ou têm um conceito muito errado do que
é um bom desenho. Trabalhando com teoria, eles entendem o processo de evolução
da arte, trabalhando com obras e demonstrações de artistas famosos, eles
entendem que nem tudo que é considerado “arte” é belo e conseguem perder o
medo de criar suas próprias composições. Um professor relatou que como qualquer
outra linguagem, a arte estimula o raciocínio lógico, a criatividade e serve como meio
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de comunicação entre as crianças. Um professor relatou que o ensino da arte
desenvolve a autonomia, a criatividade, múltiplas linguagens e senso crítico do
aluno.

Questionamos se há respostas significativas dos alunos nas avaliações
realizadas e de que maneira são feitas as avaliações. Um professor relatou que não
dá para cobrar muita coisa das crianças pequenas e que geralmente suas
produções são avaliadas. A parte teórica é trabalhada de maneira bem superficial,
só para que eles entendam um pouco mais da história e melhorem sua prática. Um
professor relatou que sim, principalmente por meio de estudos de percepção,
composição e criatividade. Um professor relatou que avaliações são feitas, com
trabalhos práticos, feitos em sala, e para serem desenvolvidos em casa, e também
na forma teórica, dos conhecimentos trabalhos em sala os alunos expressam melhor
o que aprenderam por meio da pratica. Um professor relatou que no término das
aulas; no dia a dia, avaliando o processo desde o inicio da atividade e interatividade.
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Questionamos se o ensino de artes desperta interesse da turma de 4ª série.
Um professor relatou que sim, principalmente o desenho como forma livre de
expressão. Um professor relatou que há muito interesse, na participação integral do
grupo e no fazer artístico individual. Um professor relatou que desperta o interesse
por ser uma matéria diferente das outras, aprendizado interessante e muito mais
proveitoso quando esta relacionada a pratica, e quando os alunos percebem que
podem se expressar e aprender através de desenhos, teatros, ficam animados, pois
ainda brincam bastante. Um professor relatou que dependendo do dia a turma
demonstra interesse.
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Questionamos se existem resultados significativos do estudo de artes,
entendidos de maneira interdisciplinar. Dois professores responderam que nunca
trabalharam sobre esta perspectiva, mas que apóiam a proposta. Um professor
relatou que sempre a compreensão do estudo é facilitada com o trabalho
interdisciplinar, no caso das artes principalmente pela sua função estética/visual, que
permite maior resolução da questão. Um professor relatou que sim, pois
complementa as outras áreas.

Vendas
Apoiam a proposta
50%
Afirma ser função
estética/visual da arte
25%
0%
25%

Complementa outras
áreas
Não concorda

Questionamos se dentro de uma proposta interdisciplinar há um trabalho
coletivo entre os demais profissionais da escola. Um professor relatou que sim, esta
interação é possível com algumas disciplinas e em determinados períodos, só não é
apropriado forçar essa interação em determinados momentos, nem ocasionar que
seja feita simultaneamente em todas elas. Um professor relatou que sim, pois há
uma adequação conforme se (dá ou com) trabalho os conteúdos. Um professor
relatou que nunca trabalhou com a proposta, mas que acredita ser possível desde
que todos se mobilizem e planejem as aulas com tempo hábil e antecipado. Um
professor relatou ser viável com alguns professores apenas.

38

Trabalho coletivo na escola
É viável

50%
0%
25 %

Existe e dá
resultados
Não acredita

50%
Não conhece

Questionamos se é possível um trabalho com os alunos que respeite a
singularidade e leituras múltiplas de cada um. Todos os professores responderam
que não só é possível como fundamental.

Questionamos se é suficiente uma aula semanal de artes para resultados
significativos. Um professor relatou que não, trabalhando somente uma aula
semanal o conteúdo fica disperso e o aluno que perde uma aula, acaba perdendo
muito conteúdo para acompanhar os demais. Um professor relatou que são duas
aulas semanais, poderiam ser três, pois o tempo é curto e o campo de arte é vasto e
satisfatório. Um professor relatou que o ensino da arte demanda tempo, uma aula
por turma é pouco, para se aliar teoria e prática é preciso mais. Um professor relatou
ser necessária uma aula com maior tempo de duração.
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Vendas
Uma aula é insuficiente
50%

0%
25%

25%

Duas aulas são razoáveis
Duas aulas são
insuficientes
Mais tempo aula seria
ideal

Questionamos se há na escola projetos relacionados à arte, cultura, teatro,
danças, projetos especiais. Três professores disseram que não, nunca teve. Um
professor relatou que sim, existem aulas de dança (aliado à Educação Física) e
Teatro com projeto universitário.

2.3 - Dos resultados obtidos junto às observações em sala de aula e análise
das entrevistas

A partir das observações realizadas durante as aulas de artes nas turmas de
4ª série do Ensino Fundamental, foi possível perceber a importância que este
conteúdo representa na vida escolar e social das crianças.
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No primeiro espaço observado, em uma escola da região central de Londrina
o professor relatou um pouco do cotidiano com a turma, revelou seus anseios e
algumas decepções por falta de espaço adequado, problemas de indisciplina e falta
de respeito com o professor. Segundo ele, a estrutura de toda escola necessita ser
rearquitetada e reconstruída para contemplar espaços adequados ao ensino de
artes, como por exemplo, laboratórios, oficinas com torneiras próximas e exclusivas.
Ele também relatou com discurso crítico as dificuldades de se propor algo
diferente, como projetos que envolvam a comunidade ou visitas a museus de arte.
Segundo seus depoimentos, não existe trabalho coletivo nesta escola e a
possibilidade deste ainda é inviável devido ao individualismo dos professores e
competitividade.
Durante a aula observada, as crianças se comportaram bem, participaram
com entusiasmo, e o conteúdo aplicado foi sobre “simetria e assimetria”. O professor
explicou do que se tratava, passou o conceito básico na lousa e aplicou uma
atividade prática com uso de recorte e colagem. Os alunos realizaram tudo de forma
participativa e oral, com sugestões, dúvidas e curiosidades sobre o assunto. Como
recurso didático, o professor ainda fez uso da TV/Pen Drive, passando para a turma
imagens de elementos da natureza que representam formas simétricas e
assimétricas. Pude assistir às aulas daquele dia, da 1ª série até a 4ª série.
O conteúdo seguiu o mesmo, apenas com direcionamentos diferenciados
respeitando a faixa etária de cada turma. Os recursos materiais eram limitados, mas
suficientes para atender todas as turmas.
Em outra escola observada, da região periférica, as crianças também
demonstraram entusiasmo, concentração e participação. A atividade era de
confecção de um porta-retrato de papel para o dia dos pais. A técnica utilizada foi a
de papietagem. O professor regente relatou que gostaria que universitários
participassem mais, que eram bem vindos para auxiliar na elaboração de projetos e
aulas mais interessantes. Em ambas as escolas pôde-se perceber o bom
relacionamento entre professores de artes e alunos. Os alunos demonstraram
segurança, liberdade de expressão oral, interatividade e prazer na realização prática
das aulas.
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Numa outra escola da região periférica, o professor fez uso de moldes, cuja
montagem pouco necessitava da participação do aluno. Mesmo assim, a turma
demonstrou interesse, amabilidade e concentração durante a atividade.
Em outra escola da região central os métodos utilizados foram de uso de
desenhos impressos, moldes e desenho descontextualizado. O professor alegou não
ter tempo de elaborar atividades mais interessantes visto que trabalha em outras
escolas.
Em geral, as escolas visitadas apresentaram aulas passivas, com poucos
recursos materiais, porém, com boa receptividade por parte das crianças,
participação e interesse dos mesmos.
Apenas duas das escolas visitadas apresentaram aproximações e coerência
com as propostas teóricas analisadas neste trabalho, onde o desenvolvimento
criativo, intelectual, as múltiplas leituras e a releitura de imagens são consideradas
fundamentais para uma formação humana e estética.
Em síntese, a pesquisa concluída acerca de como se dá a interface arteeducação no Ensino Fundamental pelo patamar da 4ª série apresentou dados que
mostraram:
• Bom relacionamento entre alunos e professores-arte/educadores.
• Recursos didáticos mínimos, com o uso de materiais básicos como
papéis coloridos, cola, tesoura, revistas velhas, placas de E.V.A, tintas,
entre outros materiais de uso comum da escola como papéis brancos,
papel pardo e material impresso.
• A média das entrevistas expressa o compromisso dos arte/educadores
das escolas públicas de Londrina visitadas em desenvolver junto aos
alunos um ensino em artes que contemple a formação de um aluno
crítico, reflexivo, criativo e curioso.
• Os professores de artes dizem identificar interesse dos alunos pelos
conteúdos artísticos, atividades e leitura de imagens.
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• Há interesse por parte das turmas de 4ª séries pelo ensino de artes,
assim como interação, criticidade e expectativas por atividades mais
elaboradas.
• Não foi detectado em nenhuma das escolas a presença de um trabalho
interdisciplinar que envolvesse todas as áreas do conhecimento que
compõem a grade curricular. O que se observou foi a parcial
concordância de professores para a viabilização desta proposta, com
expectativas de resultados mais significativos para o processo de
ensino da arte.
• Em apenas duas escolas foi identificado à compreensão e prática de
um trabalho que atenda individualmente as produções subjetivas de
cada aluno.
• Na maioria das escolas, o ensino de artes ainda acontece com curto
tempo de duração, de maneira flexibilizada, com apenas uma aula
semanal.
• Apenas duas escolas apresentaram interesse e existência de projetos
que envolvem outros fazeres artísticos como o teatro, a dança, a
cultura regional, visitas a outros espaços artísticos e parcerias com
outras instituições.
• Não foi identificadas semelhanças entre as escolas, no que diz respeito
a métodos, teorias e avaliações.

CONCLUSÃO

Este trabalho contribuiu para a prática da investigadora como um primeiro
passo rumo a novas e mais aprofundadas investigações. Portanto não há que se
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concluir totalmente, pois há provocações e novos estranhamentos e novas
problematizações para futuras pesquisas nesta área.
A realidade do ensino de artes na escola pública precisa ser mais bem
conhecida, pesquisada para uma efetiva transformação que agregue benefícios,
conquistas, dissemine conhecimentos fundamentais para se compreender o que
mudou e o que permaneceu e contribua-se de forma significativa para sua expansão
e reparos das lacunas perpetuadas ao longo de sua história.
Não se pode acreditar, a partir destas reflexões, em um pessimista discurso
de que a falta de apoio político, de formação adequada e outros tantos problemas
que a escola pública brasileira enfrenta servirão de obstáculos para a inviabilização
do processo de ensino da arte, visto que, segundo as teorias analisadas nesta
pesquisa, o principal instrumento para uma emancipação intelectual no campo
artístico e desenvolvimento da criatividade com a educação estética não se encontra
apenas nos recursos materiais para as artes plásticas, mas principalmente nos
recursos humanos, teóricos, enfim, dos conhecimentos necessários para ensinar ao
aluno novos olhares e a inter-relação com o olhar do outro.
Esta pesquisa, somada aos conhecimentos, discussões e experiências
proporcionados durante todo o curso de Pedagogia possibilitaram a reflexão acerca
dos elementos que influenciam todo um processo educacional.
Não somente no campo artístico, mas como em toda a grade curricular é
possível perceber a presença e influência de políticas, que estimulam o
individualismo dentro das escolas entre os professores, impossibilitando um trabalho
coletivo que objetiva contribuir para uma real gestão democrática dentro da escola e
conseqüentemente de expectativas em alcançar benefícios para todos, visando à
formação humana para um conhecimento totalitário.
A totalidade dos resultados obtidos a partir dos dados coletados mostra que a
arte que vem sendo trabalhada nas escolas públicas de Londrina acontece de
maneira fragmentada, flexível frente às condições materiais e humanas das
instituições.
Diante dos resultados, constata-se que os alunos ainda recebem um ensino
artístico mais terapêutico para “descanso das outras disciplinas” do que um
conhecimento sistematizado, de conteúdo próprio. Não há clareza na definição do
papel da arte na escola. Há poucos professores para a demanda curricular. A
pesquisa mostra que os professores de artes estão insatisfeitos com baixos salários,
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sobrecarga de aulas, falta de apoio da equipe escolar e excessivo número de alunos
por sala.
Os dados evidenciam ainda a forte presença das influências históricas do
desenho geométrico como ensino de artes e as produções correspondentes ao
calendário cívico. Sobre o conceito equivocado a respeito de interdisciplinaridade,
acredita-se que o fato de as aulas de artes serem usadas na confecção de objetos
ornamentais para datas festivas, está se cumprindo um trabalho que envolve as
demais disciplinas.
O que se faz necessário refletir é a respeito de quais as contribuições e
possíveis intervenções a favor desta disciplina que o fazer pedagógico pode
oferecer? Inquietações como esta foram surgindo ao longo da pesquisa.
O ensino da arte na escola pública não sofre sozinho, no sentido de enfrentar
problemas como falta de recursos materiais adequados, reestruturação curricular e
falta de trabalho coletivo com professores das demais disciplinas do currículo
escolar, entre tantas outras questões políticas e governamentais. Mas precisa do
maior número de adeptos possíveis para sair deste anonimato. E junto com todas as
áreas do conhecimento humano proporcionar ao aluno da rede pública uma
formação humana completa, justa, que não se restringirá a pequenos grupos de
classes dominantes, onde o verdadeiro valor do fazer artístico perde seus ideais
humanísticos e complexa subjetividade humana para a instrumentalização de um
sistema alienador e controlador. Como cidadão crítico, atuante e livre é direito do
aluno conhecer e participar da construção cultural de sua cidade e país e não
apenas viver uma cultura de massa sem ao menos saber o que esta significa. De
que cultura estamos falando? Existem na nossa atual sociedade alguns conceitos
bem delineados a respeito da cultura de massa ou “cultura do espetáculo”. A
primeira descreve superficialmente pontos de vista a respeito de quem é um artista,
por meio de canais de comunicação de mídia, como a televisão, por exemplo. E
outra que descreve o que é obra de arte ou também conhecida como cultura erudita
e de elite. Percebemos então a existência de espectadores divididos por classes
sociais, onde apenas alguns podem entender arte.
Defendemos o direito que o aluno da escola pública tem, de receber
conhecimentos sem restrições no conteúdo clássico e contemporâneo da arte.
Organizado por profissionais preparados para selecionar o que de melhor poderá
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oferecer os conteúdos do ensino da arte e contribuir para sua formação humana
crítica, emancipadora e transformadora.
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Revista Pedagógica Brasileira do ano de 1971 usada como eixo norteador da disciplina
onde apresentava objetivos técnicos, alternativos e cívicos.
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Instrumento de pesquisa: Enquete elaborada para coleta de dados em escolas
públicas da rede estadual da cidade de Londrina no estado do Paraná. Público alvo:
professores de artes do Ensino Fundamental I, especificamente da 4ª série.
ARTE-EDUCAÇÃO NAS SÉRIES INICIAIS: MÚLTIPLAS LEITURAS E O
INTERIOR DA SALA DE AULA
Renata Suzue Ogata- Tratabalho de Conclusão de Curso (Pedagogia T2000-4º Ano)
Profa Dra :Lucinea Aparecida de Rezende (Orientadora)
Universidade Estadual de Londrina/Centro de Educação Comunicação e
Artes/Departamento de Educação
A investigação está voltada para o que acontece no ensino de Educação Artística
nos espaços pedagógicos públicos nos primeiros anos das séries iniciais,
especificamente, em escolas públicas de Londrina, no Estado do Paraná. O
problema delimitado é: como se dá a interface arte-educação no Ensino
Fundamental, observada pelo patamar da 4ª série? O objetivo é analisar-se como se
dá o ensino da arte e quais os propósitos artísticos e educacionais presentes nesses
espaços e nível escolar delimitados, a partir da observação de aulas e de entrevistas
com professores. Fundamentamo-nos em estudos de Liev Semionovitch Vigotski,
que enfatiza a complexidade e a subjetividade da Arte, assim como sua relevância
social para o desenvolvimento humano.
PALAVRAS-CHAVE: múltiplas leituras; arte-educação; séries iniciais do ensino
fundamental.
Por favor, responder às questões abaixo:
1) Qual a importância (relevância) do conteúdo de Educação Artística para os
primeiros anos das séries iniciais?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________
2) Há respostas significativas dos alunos nas avaliações realizadas? De que
maneira são feitas tais avaliações?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________
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3) O ensino de Educação Artística desperta interesse da turma de 4ª série? Qual/is?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________
4) Existem resultados significativos do estudo de Artes, entendidos de maneira
interdisciplinar?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________
5) Dentro de uma proposta interdisciplinar há um trabalho coletivo entre os demais
profissionais da escola, ou seja, com interação com as demais disciplinas?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________
6) É possível um trabalho com os alunos, que respeite a singularidade e leituras
múltiplas de cada um?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________
7) É suficiente apenas uma aula por semana, de Educação Artística, para resultados
significativos?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________
8) Nesta escola, existem projetos relacionados à arte (cultura, teatro, danças,
projetos especiais)? Quais?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________
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Observações
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________

