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RESUMO 

 

O ensino de Arte é rodeado de práticas questionáveis que aparecem como heranças de 

estratégias que foram adotadas em outros períodos educacionais e que influem diretamente no 

processo formativo-estético e nas práticas de criação atualmente na sala de aula. Para 

compreender estas práticas, suas influências e como elas podem ser problematizadas no 

ensino de hoje, é necessário traçar rotas desses trajetos e demarcar as saliências relativas à 

criação. Surge, assim, a investigação Rotas movediças: a criação e o ensino de Arte nos 

trajetos da vida e da história, que tem como objetivo analisar as manifestações relativas à 

criação artística em um processo de formação de professor de Arte/Teatro e na história do 

ensino de Arte e de suas linguagens no Brasil, a fim de interconectar experiências e revelar 

potencialidades para o ensino de Arte na contemporaneidade. Com base na pesquisa 

(auto)biográfica, buscou-se encontrar nos processos formativos, revisitando histórias de vida e 

narrativas, aspectos relativos à criação observados por diversas facetas. Em busca ainda de 

uma compreensão estendida, partindo do singular para o plural, do micro para o macro, 

realizou-se uma investigação bibliográfica e historiográfica que intercruza e reconhece as 

narrativas das ideias educacionais na história do ensino de Arte no Brasil com as questões 

observadas nas narrativas pessoais. Neste percurso são salientados os aspectos casulares: 

elementos relacionados à criação que operam entre formas e possibilidades criacionais e o 

engendramento de ideias e procedimentos que tocam de alguma forma a criação. É na análise 

desses aspectos que se chega à compreensão de que os aspectos de criação salientados nos 

trajetos de vida e no percurso do ensino de Arte no Brasil influenciam na prática artístico-             

-docente contemporânea, de forma que sua compreensão permite ao professor uma 

potencialização, problematização e estímulo à construção de conhecimentos relativos à 

criação e seus processos, possibilitando um processo de ensino-aprendizagem que aflore a 

sensibilidade, a criatividade e a criticidade e amplie exponencialmente a compreensão da Arte 

na escola e de seus alcances artísticos, pedagógicos e criativos, para seus diversos sujeitos, 

tocando seus diversos espaços. 

 

Palavras-chave: Arte-Educação. Processos de criação. História do ensino da Arte. Criação na 

escola. 

  



ABSTRACT 

 

Art teaching is surrounded by questionable practices that appear as inheritances of 

implementation that were adopted in other educational periods and that directly influence the 

formative-aesthetic process and creative practices currently in the classroom. To understand 

these practices, their influences and how they can be problematized in today's teaching, it is 

necessary to trace routes of these routes and demarcate the prominences related to creation. 

Thus, the research emerges Routes moving: the creation and teaching of Art in the paths of 

life and history, which aims to analyze the manifestations related to artistic creation in a 

process of formation of an Art/Theater teacher and in the history of teaching Art and its 

languages in Brazil, to interconnect experiences and reveal potentialities for teaching Art in 

contemporary times. Based on (auto) biographical research, we sought to find in the formative 

processes, revisiting life stories and narratives, an aspect related to creation observed by 

different facets. In search of an extended understanding, starting from the singular to the 

plural, from the micro to the macro, a bibliographic and historiographic investigation was 

carried out that intercross and recognized as narratives of educational ideas in the history of 

Art teaching in Brazil with the issues observed in personal narratives. In this path, the aspects 

are highlighted: elements related to creation that operate between forms and creative 

possibilities and the engendering of ideas and procedures that touch creation in some way. It 

is in the analysis of these aspects that it comes to the understanding that the aspects of 

creation that stand out in the life paths and in the course of Art teaching in Brazil influence 

contemporary artistic-teaching practice, so that their understanding allows the teacher to 

potentiate, problematize and encouraging the construction of knowledge related to creation 

and its processes, enabling a teaching and learning process that touches on sensitivity, 

creativity and criticality and exponentially expands the understanding of art in school and its 

artistic, pedagogical and creative reach, for its diverse dishes, diverse dishes. 

 

Keywords: Art-Education. Creation processes. History of Art teaching. Creation at school. 

  



RESUMEN 

 

La enseñanza del Arte está rodeada de prácticas cuestionables que aparecen como herencias 

de estrategias que fueron adoptadas en otros períodos educativos y que inciden directamente 

en el proceso formativo-estético y las prácticas creativas actualmente en el aula. Para 

comprender estas prácticas y sus influencias y cómo se pueden problematizar en la 

enseñanza actual, es necesario trazar rutas de estos caminos y demarcar las proyecciones 

relacionadas con la creación. Así, surge la investigación Rutas inestables: la creación y 

enseñanza del Arte en los caminos de la vida y la historia, que tiene como objetivo analizar 

las manifestaciones relacionadas con la creación artística en un proceso de formación de un 

maestro de Arte/Teatro y en la historia de la enseñanza del Arte y sus lenguajes en Brasil, 

con el fin de interconectar experiencias y revelar potencialidades para la enseñanza del Arte 

en la época contemporánea. A partir de la investigación (auto)biográfica, se buscó encontrar 

en los procesos formativos, revisitando historias de vida y narrativas, aspectos relacionados 

con la creación observados por diferentes facetas. En busca de una comprensión ampliada, 

partiendo del singular al plural, de lo micro a lo macro, se realizó una investigación 

bibliográfica e historiográfica que entrecruza y reconoce las narrativas de las ideas 

educativas en la enseñanza de la historia del Arte en Brasil con los temas observados en 

narrativas personales. En este camino, se destacan los aspectos individuales: elementos 

relacionados con la creación que operan entre formas y posibilidades creativas y la 

generación de ideas y procedimientos que tocan la creación de alguna manera. Es en el 

análisis de estos aspectos que se llega a entender que los aspectos de la creación resaltados 

en las trayectorias de vida y en el curso de la enseñanza del Arte en Brasil influyen en la 

práctica artístico-docente contemporánea, de modo que su comprensión permite al docente 

potenciar, problematizar y fomentar la construcción de conocimientos relacionados con la 

creación y sus procesos, posibilitando un proceso de enseñanza y aprendizaje que toque la 

sensibilidad, la creatividad y la criticidad y amplíe exponencialmente la comprensión del 

Arte en la escuela y su alcance artístico, pedagógico y creativo, para sus diversas materias, 

tocando sus diversos espacios. 

 

Palabras clave: Arte-Educación. Procesos de creación. Enseñanza de la historia del Arte. 

Creación en la escuela. 

 

  



 

LISTA DE IMAGENS 

 

Imagem 1 – Cena “Cartas sobre mim” do espetáculo Rotina (Montagem – 2013) ...........  44 

Imagem 2 – Cena “Quem sou, quem pareço ser” do espetáculo Rotina (Remontagem – 

2016) ..............................................................................................................  45 

Imagem 3 – Cena “Alô” do espetáculo Rotina (Remontagem – 2016) .............................  45 

Imagem 4 – Cena “Voltar-se” do espetáculo Rotina (Remontagem – 2016) ....................  46 

Imagem 5 – Cena “Velho clássico atual” do espetáculo Rastro ........................................  52 

Imagem 6 – Cena “Âmago” do espetáculo Rastro.............................................................  52 

Imagem 7 – Cena “Acorda” do espetáculo Rastro.............................................................  53 

Imagem 8 – Espetáculo Ser-Criança – Monólogo 1 ..........................................................  55 

Imagem 9 – Espetáculo Ser-Criança – Programa de Criança ...........................................  55 

Imagem 10 – Espetáculo Clownfusão – Clownzinha mágica ....................................................  57 

Imagem 11 – Espetáculo Clownfusão – Clownfusões de amor .................................................  57 

Imagem 12 –  Espetáculo Clownfusão – Fim da TV Clown .......................................................  58 

 

 

  



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

Abem  Associação Brasileira de Educação Musical  

Abrace  Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas  

AI5 Ato Institucional nº 5  

Anpap  Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas  

Anppom  Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música  

Asfav  Associação Fonte de Água Viva  

Bamac Banda Marcial do Ceará 

BNCC  Base Nacional Comum Curricular  

Capes Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CCFAV  Comunidade Católica Fonte de Água Viva  

Ciae  Curso Intensivo de Artes na Educação  

CNCO  Conservatório Nacional de Canto Orfeônico  

ConFaeb  Congresso Nacional da Federação de Arte-Educadores do Brasil  

DBAE  Discipline Based Art Education  

DCNEI  Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil  

EAB  Escolinha de Arte do Brasil  

Edisca  Escola de Desenvolvimento e Integração Social para Criança e Adolescente  

Emeief  Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental  

Faced Faculdade de Educação 

Faeb  Federação de Arte-Educadores do Brasil ICA Instituto de Cultura e Arte  

IFCE  Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará  

LDB  Lei de Diretrizes e Bases  

MEA  Movimento Escolinhas de Artes  

MEC  Ministério da Educação   

ONG  Organização não Governamental  

PCN  Parâmetros Curriculares Nacionais   

Pibid  Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência  

PNE  Plano Nacional de Educação  

PPC  Plano Político-Curricular  

PPGEB Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira 

PPP  Projeto Político-Pedagógico  

Prof. Professor 



Prof.a Professora 

RCC  Renovação Carismática Católica  

RCNEI  Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil  

Sema  Superintendência de Educação Musical e Artística  

TV  Televisão   

UFBA  Universidade Federal da Bahia  

UFC  Universidade Federal do Ceará   

Unesco  Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura  

 



SUMÁRIO 

 

1 ROTA 1: OS PRIMEIROS PASSOS NO CAMINHO ....................................    15 

1.1 Quadro de matérias ou designando as rotas .....................................................    35 

2 ROTA 2: OS TRAJETOS DA/NA VIDA DA/NA ARTE E DO/NO 

TEATRO ..............................................................................................................    38 

2.1 Rotas formativas de um professor-pesquisador na escola ...............................    41 

2.2 Rotas artísticas pelos palcos ...............................................................................    53 

2.3 Rotas de rotas da criação na escola ...................................................................    59 

2.4 Rotas dos olhares que desejam Arte ..................................................................    62 

3 ROTA 3: OS TRAJETOS DA CRIAÇÃO EM ARTE/TEATRO NA ESCOLA    68 

4 ROTA 4: TRAJETOS DA CRIAÇÃO E DA ARTE NA PEDAGOGIA 

TRADICIONAL – A ARTE-EDUCAÇÃO PRÉ-MODERNISTA E SUA 

PERSPECTIVA TÉCNICA ...............................................................................    76 

4.1 Aspectos casulares na pedagogia tradicional: as reverberações na Arte-

Educação Pré-Modernista e sua perspectiva técnica .......................................    97 

5 ROTA 5: TRAJETOS DA CRIAÇÃO E A ARTE NA PEDAGOGIA 

NOVA – A ARTE-EDUCAÇÃO MODERNISTA E SUA PERSPECTIVA 

DE EXPRESSÃO ................................................................................................  105 

5.1 Aspectos casulares na pedagogia nova: as reverberações na Arte-Educação 

Modernista e sua perspectiva de expressão ......................................................  129 

6 ROTA 6: TRAJETOS DA CRIAÇÃO E DA ARTE NA VISÃO CRÍTICA 

DA PEDAGOGIA – A ARTE-EDUCAÇÃO PÓS-MODERNISTA E SUA 

PERSPECTIVA DE CONHECIMENTO E LINGUAGEM ............................  138 

6.1 Aspectos casulares na visão crítica da pedagogia: as reverberações na Arte-   

-Educação Pós-Modernista e sua perspectiva de conhecimento e linguagem ..  179 

7 ROTA 7: AS AREIAS SOLTAS AO LONGO DO CAMINHO: 

ENLINHADOS DE FRONTEIRAS – A SENSIBILIDADE, A 

CRITICIDADE E A CRIATIVIDADE NO ENSINO DE ARTE ...................  192 

8 ROTA 8: TRAJETOS DE UMA CONCLUSÃO .............................................  209 

 REFERÊNCIAS ..................................................................................................  210  

 APÊNDICE A – ENTRE MAPAS DO ENSINO DA ARTE ...........................  219  

 ANEXO A – DECLARAÇÕES DE REVISÃO DO VERNÁCULO E DE 

NORMALIZAÇÃO .............................................................................................  234 



15 

1 ROTA 1: OS PRIMEIROS PASSOS NO CAMINHO 

 

 

Leitor, se lhe perguntasse que tipo de experiências criativas que lhe formaram a 

pessoa que é hoje, o que me responderia? Caso fosse transformar essas experiências 

significativas em alguns materiais, quais seriam? Se desejar, coloque sua mão espalmada 

sobre o papel e a contorne com o lápis. Após isso, preencha essa mão com os materiais que 

representam essas experiências significativas. Pode colar, grampear, prender, amarrar, 

desenhar, pintar ou dar a forma que você achar melhor. Somos o que fomos; seremos o que 

somos também. 
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“Sou a favor de uma pedagogia da 

prospecção, do tateio, da interrogação, e não a 

favor de um ensino de certezas.” 

(RYNGAERT, 2009, p. 225). 

 

À guisa de introdução, poderíamos suscitar dizer diversas experiências com as quais 

convivemos que trazem em si a ideia das certezas e, em várias situações, nas mais variadas 

instâncias de nossas vidas, deparamo-nos com a dialogia entre o certo e o errado nos sendo 

imposta – simplesmente porque sim. Em casa, na rua, na escola e em diversos espaços, algumas 

dessas coisas sequer podem ser questionadas, pois são assim porque sempre foram assim. O 

teatro, a educação e os processos de criação não estão isentos dessas propagações de alguns 

certos e errados e de algumas certezas. Não estou querendo questionar ou descredibilizar essas 

convenções, pois cada uma traz reflexões de um mundo concreto e conduz seus percursos para 

dar conta de provocações de realidades específicas, mas que se modificam, mesmo ao olhar do 

pesquisador. As reverberações e os impactos do que se cria na cultura e do que se desvela como 

potência – ora ato – formam uma dialogia que importa desbravar.  

Fico me questionando onde está o espaço do descobrir, do achar, do investigar, do 

pesquisar, do perceber... e vejo-me chegando a um lugar com a ação de desbravar o caminho 

até lá, o que foi possibilitado pelo tatear, pelo sentir o percurso percorrido, ensaiando-se 

trajetos, experimentado ações, ousando experimentações, por meio das quais, se nos levam a 

alguns pontos pretendidos e vistos de antemão, é possível dar-se conta do encontro com 

outros pontos que não estavam previstos. É preciso e precioso relatar que as experiências 

significativas que tive com processos criativos no teatro na escola tiveram esse patamar 

inicial: formavam circuitos feitos pelo ato de investigar, de questionar, de percorrer o 

reconhecível e o que nos advinha como inusitado.    

É no percorrer desses caminhos que começamos a observar o que está neste 

ambiente e os elementos que o compõem. Como são o solo, o ar, as plantas, as pedras, as 

outras pessoas que também passam por esses caminhos? Entre tantas outras variáveis 

possíveis é que vai se trazendo à luz a percepção de que o que atravessamos também nos 

atravessa. Baseado nesses atravessamentos e encontros, percebo a construção do objeto de 

estudo desta investigação sendo provocada, nutrida e delimitada por minhas experiências 

artístico-pedagógicas. 

Linhares (2003), por exemplo, também traça diversas ligações de seu caminho de 

formação para a delimitação do seu objeto de pesquisa, assim como Abreu (2016, p. 2), que 



17 

explica que o trajeto percorrido “[...] ao longo destes anos de existência tem definido este meu 

objeto de pesquisa e me feito sujeito conhecedor de mim mesmo”. Ao observarmos com um 

olhar crítico-sensível o nosso percurso, percebemos que, durante esse ato constante de caminhar 

da/na vida e em constante formação, tivemos e temos contatos ininterruptos com experiências e 

vivências que nos inspiram, nos estimulam, nos desequilibram e nos instigam a questionar, 

levando-nos a perceber quais questões nos são moventes, colocam em movimento os nossos 

corpos e os nossos pensamentos. Partindo desse pressuposto, diversas experimentações são 

resgatadas e três termos vêm à mente: teatro, escola e processos de criação. 

A escola é lugar em que nós, professores, temos contatos diversos e em 

diferentes instâncias e níveis durante o nosso processo formativo. Vivenciamo-la de 

diferentes formas que provocam distintas visões e percepções desse espaço e todo seu 

complexo de relações. Ao investigar algumas dessas relações em conexão com a Arte, 

Linhares (2003, p. 21) já alude para a dificuldade de se provocar uma “[...] ruptura necessária 

nesse caminho em que se misturam arte e educação [...]”, visto que muitas vezes estamos 

constantemente misturados com este espaço e imersos nele. É aqui que se mostra necessária 

uma “[...] desconstrução do que me era tão familiar” (LINHARES, 2003, p. 18). O lugar 

precisa, então, tomar outro ponto de observação, que não necessariamente seja um ponto 

distante – que observe sem intervir – ou um ponto próximo – que conduza muito diretivamente 

o processo de ensino-aprendizagem –, mas talvez se busque nesta investigação um ponto que 

interceda distância e proximidade em uma relação. A ideia de ponto talvez não contemple esta 

perspectiva, mas sim a ideia de rota, que envolve aproximar e distanciar, fazendo com que seja 

possível sentir a escola e suas reverberações de maneira mais ampla e plural.  

Nas movimentações desta rotação, será provocado o rastreio das “[...] dimensões 

silenciadas [...]” (LINHARES, 2003, p. 27), invisibilizadas, adormecidas, insensibilizadas, 

solidificadas ou liquefeitas. Rotas de transição que problematizam a remodelação do espaço 

escolar, construindo outras possibilidades de percepção para se (re)conhecer este lugar com o 

qual já se tem certa familiaridade. 

Conforme a escola é recolocada/deslocada no espaço, é preciso que o professor 

também se ponha nesse campo de possibilidades de trabalho, permitindo-se formar, reformar, 

deformar, transformar. Telles (2012, p. 18) traz a perspectiva que “[...] o artista-docente 

desenvolve seu trabalho também num processo contínuo de desmonte, recomposição, 

elaboração de atividades e definição de conteúdos a serem trabalhados pelos alunos nas 

aulas [...]”. Aliada a essa perspectiva da mobilidade durante o planejamento, que é uma das 

instâncias que o professor pode propor para colocar-se em movimento, pode-se sugerir que 
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a mobilidade se estenda por toda a prática docente, como a condução de aulas, a avaliação 

de processos ou até mesmo a própria formação continuada em outros espaços. Diante dessa 

proposta de recolocação no espaço docente, o que compreende o colocar-se em movimento 

como professor?  

A atividade docente pode ser potencializada por uma porosidade do professor, por 

meio da qual ele se disponibiliza para absorver o espaço e suas relações e necessidades e se 

coloca, assim, em um lugar movente, que acompanha o movimento do lugar, mas que também 

se coloca como impulsionador e provocador de movimentos criativos, fazendo com que exista 

um diálogo entre propor e aceitar propostas de deslocamento. Permitir-se remodelar, na 

condição de artista-pesquisador-docente, como professor poroso, leva aos reconhecimentos 

das potências e desenvolvimentos da sua própria prática artística, docente e investigativa, 

eivada de encontros com a produção juvenil em Teatro na escola. Posso dizer que esse 

permitir-se remodelar, contudo, não acontece por geração espontânea.  

Na história da Arte, podemos acompanhar diversas transformações em suas 

concepções de ensino e aprendizagem que tocam amplas perspectivas, como técnicas, 

temáticas, inspirações; como a visão do espectador e o próprio conceito de obra; também tem-

-se aspectos linguísticos e comunicativos e as especificidades de cada linguagem artística, 

bem como a sua hibridação, deslocando-se, assim, como um elemento em fuga, que 

demonstrou constantes mudanças durante a história. O teatro não se isenta disso e acompanha 

essa movimentação. Com relação ao ensino da Arte e do Teatro, Ryngaert (2009, p. 21) 

afirma que “[...] as práticas artísticas relacionadas ao aprendizado são cercadas por uma rede 

de mal-entendidos”, referindo-se a questões que são velhas conhecidas daqueles que lidam 

com a Arte e o processo de criação e sua relação com os ambientes de ensino que traziam 

saberes, mas foram em muito esvaziando sentidos e necessitando de alento; quis o trabalho 

com as repetições, imitações, cópias, modelos, instrumentalizações, usos em datas 

comemorativas, entre outros aspectos que serão amplamente discutidos a posteriori. Questões 

dessa natureza muitas vezes subjugaram e estagnaram o posicionamento da Arte na 

perspectiva do ensino, fazendo com que ela seja desvalorizada, descredibilizada e 

inferiorizada perante as outras disciplinas e áreas do conhecimento. 

Linhares (2003) identifica ainda que a atividade artística na escola possui tempos 

e lugares controlados, limitando-se a questões rasas que não permitem a sua expansão, assim, 

não sendo possibilitado que ela atinja outras potências. Em minha experiência, trago sempre 

um auditório e interlocutores implícitos que comigo dialogam, quando, junto a companheiros, 

vivencio processos criativos do Teatro na escola. Nos percursos vividos, então, vejo que não 
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só internamente se deve proporcionar diálogos da Arte da escola com os outros contextos 

sociais onde ela se manifesta. Koudela (2013) caracteriza a atividade artística no ambiente 

escolar como uma atividade posta como periférica, ou seja, uma ação à margem, ou nas 

bordas. É nesse contexto que problematizamos o estado da Arte e do Teatro na escola, na 

expectativa de potencializar os processos criativos, não para os tirar de seus deslocamentos, e 

sim para fazer com que eles, assim como a escola, o ensino, a aprendizagem e a Arte na 

história possam se colocar em agitação e em constante realocação, permitindo mudanças e 

andanças, deslocando corpos e ideias, colocando em movimento novas zonas críticas, assim 

postas em movimento criativo.  

Uma das zonas mais nebulosas das investigações em Arte está sobre o ato de criar. 

Pesquisadores já se debruçaram sobre diversos fatores que tangenciam esse tema na tentativa de 

elucidar algumas questões, como as etapas de criação, o perfil daquele que cria, as ações para 

criar, as inspirações, entre diversas outras variáveis que fazem com que cada processo seja 

único, particular e singular. O verbo “criar” aparece em nossas vivências e experiências 

constantemente em várias operações durante o nosso processo de formação, como Abreu (2016) 

explicita, quem diariamente se sentia impelido a criar alguma coisa, independentemente do 

material, do procedimento, da linguagem, mas a necessidade de concretizar uma ação que 

gerasse algo novo aparecia de forma latente em seu percurso, inclusive, afirma ainda, desde a 

sua infância já conseguia perceber essa sua necessidade de criação. Abreu (2016) diz que na 

escola era estimulado a criar, ainda que de forma empírica e desinstruída, diversos elementos do 

Teatro, como os figurinos, o texto, a própria encenação, o cenário, entre outros. 

Em meu trabalho, devo afirmar desde agora que considero por formação o que nos 

toca com potencial de nos modificar e que se dá em diversas agências sociais, com seus lugares 

sociais, como a escola, entre lugares outros, espaços entre interstícios, esquinas, margens, 

confluências de linhas e corpos, atravessamentos e direções. Vejo a formação como a 

reinvenção da formação da parte dos sujeitos, sempre incluindo reinvenções e transbordos.  

O criar e suas possibilidades em diversos espaços pode apresentar distintas 

motivações: por necessidade pessoal, em que o próprio sujeito sente vontade de elaborar algo 

que o ajuda a autocompreender-se (DUARTE JUNIOR, 1981); por ser estimulado a educar-se 

política e esteticamente (KOUDELA, 1992); por necessidade de operar com fantasias ou 

devaneios (BACHELARD, 1988); por lhe ser possibilitada a criação como potência de vida 

(OSTROWER, 1990); por necessidade da Arte como trabalho imaginativo (QUINTO, 2012); 

por relação com a Arte e a mitologia popular (VASCONCELOS, 2009); e predominantemente 

por uma artisticidade que todos têm e alguns farão dela profissão (PAREYSON, 1993).  
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As dimensões do ato de criar são amplas em toda a nossa formação como 

docentes e atingem diversos lugares que atravessamos na vida, inclusive a escola. Esse espaço 

pode se ofertar como um centro de canalização e potencialização do processo de criação, em 

suas nascentes (SALES, 2003), como crescer em sua força, instigando a formação de cada 

pessoa em dada direção, proporcionando perspectivas de provocação e vestígios, construídos 

no percurso das agências formais e fora delas. Daí que nesta própria tese eu proponho uma 

experienciação ampliada de criação e pesquisa, que faz da escola um lugar que interliga a 

criação em Teatro e na Arte com outras experimentações da mesma natureza fora dela. 

Ao caminhar por uma estrada, vamos aos poucos atravessando-a e, em alguns 

casos, deixamo-nos também atravessar por aquilo que a abarca e a envolve, e esses elementos 

podem, de alguma forma, recompor-nos, reorientar-nos, modificar-nos e fazer-nos perceber 

sentidos e direções, abrir e percorrer veredas, de acordo com o quanto nós nos 

disponibilizamos para sentir o espaço e fazer com que possamos intervir, por nossa vez, no 

movimento ao redor. Ao olhar para trás, podemos perceber que o caminho percorrido faz 

parte de quem somos e de quem fomos e fará parte de quem seremos; ainda que isso possa ter 

também aspectos não tão positivados, podemos encarar que o nosso percurso formativo influi 

diretamente nas nossas ações cotidianas. Ao me remeter à expressão “percurso formativo”, 

não limito isso a uma formação escolarizada, embora a inclua, mas contemplo também 

espaços não formais que acontecem em outros ambientes de ensino e os espaços informais 

que podem acontecer entre lugares. 

A própria caminhada, o ato de caminhar, torna-se um procedimento de construção 

de conhecimento. Ao revisitar as minhas experiências e vivências na escola, na Arte, no 

Teatro e com processos de criação, pude reconhecer em meus percursos marcas, rastros e 

vestígios, o engendramento de ideias que revelam percepções, entendimentos e pontos de 

vista que aqui serão utilizados como base para a construção dos motes de investigação.  

Em todas as disciplinas de pesquisas, nas minhas experiências em grupos de 

pesquisa e em outras experimentações com investigação, os professores e orientadores 

sempre frisaram a importância de pesquisarmos algo que fizesse sentido para nós, na 

perspectiva prospectiva, além de lastro na nossa história pessoal, de modo a compor visões 

projetivas. Ao resgatar as minhas experiências, pude perceber o longo veio da minha relação 

com a criação: durante a infância, com brinquedos, nas ruas, calçadas e quintais; como 

aluno na educação básica, com festivais e gincanas; como professor-pesquisador na 

graduação, na especialização e no mestrado, com as investigações dos processos de criação 

em ambientes de ensino, sejam escolares ou em práticas comunitárias em Organizações não 
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Governamentais (ONGs), nos folguedos e nas artes populares; como artista, ao conduzir 

diversos processos criativos e observar suas possibilidades pedagógicas; como professor do 

ensino superior, ao orientar processos de criação na escola e em outros ambientes de ensino; 

e, como observador de situações de criação que nos cercam no cotidiano de trabalho, 

constato que a tríade escola, Teatro e processos de criação foi sendo construída ao longo da 

vida, junto também à minha formação profissional, acadêmica e pessoal. Muitos desses 

processos, apesar de terem acontecido historicamente de modo recente, possuem uma série 

de resquícios e sobras de práticas que sobreviveram ao longo das transformações e 

mudanças na história do ensino da Arte.   

Para compreender essas práticas e suas influências e como podem ser 

problematizadas no ensino de hoje, é necessário traçar rotas desses trajetos e demarcar as 

saliências relativas à criação. Meu objeto de pesquisa sempre esteve aqui; construiu-se aqui. 

Quando as experiências significativas que tive vieram à luz, pude notar o território do desejo 

onde se situavam e vi que seus caminhos enveredavam para a mesma direção; notei que 

estava construindo, além de um projeto de pesquisa, um projeto de vida.  

Através dessas questões, fui provocado a traçar objetivos de pesquisas para que me 

fosse permitido buscar possibilidades de respostas. Então, tracei que a ideia motriz seria analisar 

as manifestações relativas à criação artística no meu processo de formação de professor de 

Arte/Teatro e na história do ensino de Arte e de suas linguagens no Brasil, a fim de 

interconectar experiências e revelar potencialidades para o ensino de Arte na 

contemporaneidade. Assim, para se chegar até esse processamento, era necessário traçar 

objetivos secundários que me encaminhariam e direcionariam para a ideia central, então 

delimitei as seguintes propostas de trabalho, em que buscaria: refletir sobre as formas de 

agenciamento da criação artística dentro do processo formativo de um artista-pesquisador-                  

-docente em suas amplas facetas, para compreender o processo de construção da identidade 

artístico-docente; elencar e refletir sobre os aspectos de criação artística na história do ensino 

artístico-teatral no Brasil, a fim de observar suas reverberações na sala de aula contemporânea; 

e mapear de forma intercruzada as rotas movediças dos processos artístico-pedagógicos, 

observando como eles podem ser potencializados, problematizados e estimulados para 

possibilitar um ensino-aprendizagem que aflore a sensibilidade, a criatividade e a criticidade. 

Nessa direção, começava-se a configurar a investigação Rotas movediças: a 

criação e o ensino de Arte nos trajetos da vida e da história. O termo “rota” é utilizado nesta 

tese tendo como perspectiva que esta investigação se dará a partir de trajetórias, de caminhos 

percorridos, das observações de marcas deixadas ao longo do caminho. Já a palavra 
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“movediça” é usada para que se alcance compreender o caráter de mobilidade desses lugares e 

entrelugares onde eu experimentava processos criativos de Teatro na escola, embora trouxesse 

outros lugares que dialogavam comigo quando eu olhava além do muro escolar. O termo 

“movediço” se refere, portanto, ao fato de que os caminhos, por mais firmes que pareçam, 

movem-se e camuflam-se em meio a outros caminhos, sofrendo influências de outras 

instâncias, internas e externas.  

É sobre esta compreensão que sugiro a tese de que os aspectos de criação 

salientados nos trajetos de vida e no percurso do ensino de Arte no Brasil influenciam na 

prática artístico-docente contemporânea, de forma que sua compreensão permite ao professor 

uma potencialização, problematização e estímulo à construção de conhecimentos relativos à 

criação e seus processos, proporcionando um ensino-aprendizagem que aflore a sensibilidade, 

a criatividade e a criticidade, intercalando rotas e trajetos que já se grafaram na história do 

ensino e percebendo as possibilidades de rotas que se movimentam para se traçarem nas 

novas aventuras metodológicas e práticas do ensino de Arte na sala de aula. 

Reconhecer aspectos relativos à criação e teatro na escola, no seio de percursos de 

vida e dentro de uma história de atuação em Teatro na escola, focalizando processos de criação, 

faz com que se perceba como essa experiência com processos criativos se relaciona com outras. 

Também, já dentro da história do ensino da Arte e de suas linguagens, devo operar com um 

levantamento de questões que influenciaram e influenciam a sala de aula contemporânea. 

Assim, tornar-se-á possível entender alguns aspectos criacionais que foram erigidos ao longo da 

história da Arte-Educação em nosso país e compreender como a problematização de alguns 

elementos artístico-pedagógicos pode nos levar a propor outras questões.  

Ainda será possível perceber alguns outros aspectos do ensino da Arte, como 

suas mudanças e transformações, bem como algumas particularidades e singularidades de 

cada linguagem artística e de como estas se relacionam dentro de processos criativos em 

Teatro e escola. A análise dos aspectos de criação no Teatro da escola parte, pois, de 

algumas questões da história do ensino de Arte para avançarmos em uma reflexão mais 

ampliada sobre os processos de criação artística realizados em ambientes de ensino, 

precipuamente o escolar, o que pode ser útil para poder funcionar como base para o 

planejamento, execução e avaliação de projetos artístico-pedagógicos em escola e fora dela, 

como será possível evidenciar. A construção de rotas movediças gira em torno da 

delineação dessas características, ainda que de forma vaporizada, como contribuição para as 

práticas artística, pedagógica e artístico-pedagógica. 
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Com relação aos lampejos metodológicos, os trajetos direcionam-se a uma 

pesquisa qualitativa no campo da Educação, especificamente no campo do Ensino das Artes e 

suas linguagens e da análise de suas práticas e reverberações. É possível enxergar os passos e 

procedimentos que seriam necessários percorrer na construção desta investigação, para isso 

foi preciso dialogar com os métodos de pesquisa que viessem a possibilitar uma 

potencialização das questões já erigidas. Não se trata, portanto, de construir um percurso em 

volta de uma metodologia, mas de encontrar uma abordagem metodológica que dê base, 

suporte e ferramentas para as etapas e fases desta investigação. É como dar corpo a uma 

criação artística; transformar a ideia em objeto. É como quando precisamos dar carne ao verbo 

e precisamos estabelecer quais seriam os elementos necessários para fazer com que essa ideia 

se realize e quais elementos lhe darão suporte. Na escolha dos caminhos das pedras, é 

compreender que já temos um sentido, uma direção, um caminho; falta escolher as pedras que 

darão sustento ao peso dos nossos corpos na travessia desses espaços. Não em busca de 

elementos que tracem limites e fronteiras, mas em busca de elementos que esquentem as 

pedras, façam-nos sair do lugar e ponham-nos em movimento: de corpos e de ideias.  

Deparei-me nesta busca com a abordagem de investigação denominada 

(auto)biografia. Para uma compreensão inicial, faz-se necessário que observemos a 

compreensão dos termos. “[...] a etimologia da palavra biografia, literalmente, escrita da vida: 

as culturas e sociedades transmitem e impõem, até certo ponto, escritas da vida, e os 

indivíduos escrevem – biografam – seus próprios percursos de vida no contexto dessas 

trajetórias modelizantes e programáticas” (DELORY-MOMBERGER, 2011, p. 335). A 

construção biográfica se relaciona intimamente com a escrita da vida, com formas de narrar a 

vida, de contá-la, que não necessariamente se limitam à linguagem escrita ou falada. Ao 

associarmos o prefixo “auto” ao vocábulo “biografia”, trazemos a compreensão de que se 

trata de escrever sobre si, narrar sobre sua própria vida, trazer questões referentes às suas 

vivências e experiências. Uma pesquisa (auto)biográfica utiliza como parâmetro as narrativas 

de vida de um sujeito que vão cunhando questões relevantes a partir de suas temáticas de 

pesquisa. Antes de tudo, torna-se necessário deixar claro que essa abordagem de pesquisa não 

se loca na condição de uma abordagem egoísta e solitária, em que, ao investigar e construir 

narrativas de si, vão ser geradas reverberações unicamente para si, mas se trata de, ao tecer 

fios baseados nas próprias vivências, tecer fios paralelos que se entrelaçarão e contribuirão 

para a compreensão de fenômenos e questões coletivas através das observações individuais. 

Em busca de diferenciar a pesquisa biográfica das outras correntes de pesquisa, 

Delory-Momberger (2016, p. 136) explica que o grande diferencial reside em “[...] ela 
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introduzir a dimensão do tempo, e mais especificamente a temporalidade biográfica em sua 

abordagem dos processos de construção individual. O ser humano faz a experiência de si 

mesmo e do mundo em um tempo que ele relaciona com sua própria existência”. Deixando 

claro ainda que a temporalidade biográfica é uma dimensão na qual o ser humano vive, ou seja, 

transforma suas vivências em narrativa que tem um contexto histórico, social, geográfico – 

acrescentaria ainda um contexto poético –, no qual foi constituído. Logo, é preciso 

compreender que a dimensão biográfica se situa em um espaço e um tempo e que estas 

questões influenciam diretamente nas vivências e na construção narrativa delas. 

Delory-Momberger (2012, p. 523) afirma que o projeto fundado da pesquisa 

biográfica se relaciona diretamente com uma questão que pertence também à antropologia 

social, que é como o indivíduo se torna indivíduo, perpassando por questões referentes ao seu 

entorno e seus múltiplos contextos, como ele se representa, como ele se relaciona com os 

outros, com o tempo, com sua existência, entre outras questões. “O objeto da pesquisa 

biográfica é explorar os processos de gênese e de devir dos indivíduos no seio do espaço 

social, de mostrar como eles dão forma a suas experiências, como fazem significar as situações 

e os acontecimentos de sua existência” (DELORY-MOMBERGER, 2012, p. 523).  

O objeto do estudo se relaciona às formas de representação de um sujeito e de suas 

experiências em diálogo com seus variados contextos, estendendo, assim, a compreensão de 

suas percepções e visões acerca desses espaços de vivências. Essas narrativas podem ainda ser 

construídas observando uma óptica em particular, sublinhando e/ou salientando uma 

determinada área ou campo a ser investigado ou apenas narrado. Esse recorte pode ter um 

objetivo vinculado a observar construções referentes a uma determinada questão observada 

como interessante, neste caso, pretende-se observar, no processo formativo de forma 

autobiográfica, os aspectos relativos à criação artística e seus desdobramentos pedagógicos, 

bem como também observar essas saliências e curvaturas dentro da história do ensino da Arte e 

de suas respectivas linguagens, intercruzando esses aspectos e possibilitando a construção de 

caminhos comparativos como zonas problematizadoras da própria prática docente. 

Delory-Momberger (2011) assevera ainda que, apesar de não ser o único, a 

narrativa é um dos principais meios de escrita da vida e de construção identitária. Aluindo 

ainda que essas narrativas são submetidas às variações sócio-históricas, alerta que as 

estruturas que os seres humanos utilizam para biografar não lhes pertencem de fato, pois não 

são construídas para si, mas sobre si para o outro, visto que elas são realizadas através de 

formas coletivas, como a própria linguagem verbal (falada ou escrita), e porque não 

poderíamos pensar em estendê-las a questões relativas às linguagens artísticas, como a 
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linguagem corpóreo-somática, visuoimagética, sonoro-musical ou cênico-teatral. Assim, para 

se biografar é necessário construir relações entre o individual e o coletivo, dando sentido às 

suas ações através das representações que essas relações têm dentro de um contexto social, 

político, histórico e geográfico.  

Ao falar sobre a pesquisa (auto)biográfica e sua relação com os processos 

educacionais, Delory-Momberger (2011) alerta que não existem revelações, que não existe 

sentido oculto preexistente e que o poder está na própria narrativa, e ele não tem nada de místico 

ou de misterioso, tratando-se de uma formatação, de uma configuração narrativa. Alui ainda que 

no processo de narração da própria história é onde se coletam, se ordenam, se organizam e se 

vinculam as situações e os acontecimentos das próprias experiências, sendo neste dado momento 

que se formata o que antes era apenas incerteza e substância inapreensível; através deste 

processo de construção de narrativa é que se configura o sentido do que se foi vivido.  

 
O poder de formação, de formação no ato, reside na narrativa e está em nós por 

sermos os relatores de nossa própria vida. Pela narrativa transformamos os 

acontecimentos, as ações e as pessoas de nossa vida em episódios, intrigas e 

personagens; pela narrativa organizamos os acontecimentos no tempo, construímos 

relações entre eles, damos um lugar e um significado às situações e experiências que 

vivemos. É a narrativa que faz de nós o próprio personagem de nossa vida e que dá 

uma história a nossa vida. Em outros termos, não fazemos a narrativa de nossa vida 

porque temos uma história; pelo contrário, temos uma história porque fazemos a 

narrativa de nossa vida. (DELORY-MOMBERGER, 2011, p. 341, grifos da autora). 

 

É no ato de narrar que fundamos o processo formativo, pois nos reconhecemos a 

partir da reconstrução de si para a construção da narrativa, é quando reconhecemos as 

modulações e ondulações presentes em nossas experiências e podemos, assim, observar as 

saliências e cavidades e as suas reverberações dentro do nosso processo formativo. Delory-                

-Momberger (2011, p. 341, grifos da autora) afirma ainda que “[...] a narração não é somente 

o sistema simbólico pelo qual os indivíduos conseguem expressar o sentimento de sua 

existência: a narração é também o espaço em que o ser humano se forma, elabora e 

experimenta sua história de vida”. Indo além da mera estrutura comunicativa, o processo de 

construção da narração constrói também o ser humano em suas múltiplas facetas, fazendo 

com que ele (re)conheça – no sentido de conhecer novamente – questões que ali já estavam 

presentes e estabelecidas e a devida atenção não foi dada, porém, durante o processo de 

construção da narrativa, foi possibilitado esse contato. 

Ao falar sobre o processo de formação de professores, Passeggi (2016) nos 

explicita a necessidade de compreender o professor como um ser adulto em formação, que é 

recheado de experiências, que possui capacidade para refletir sobre si e que tem uma gama de 
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possibilidades para narrar sobre a escola, ainda bem mais do que a produção acadêmica sobre 

a referida temática. Com essas questões, ela está aluindo para a compreensão de que o 

professor é um ser que é formado por diversas outras instâncias e que suas experiências 

formativas, não somente as acadêmicas, são fontes de nutriente e de fortalecimento da sua 

prática docente, formando-o professor em amplas instâncias.  

E o que tem o professor em formação a dizer sobre si, sobre suas experiências? 

Ao tomar conhecimento das potencialidades pedagógicas que contêm suas narrativas de vida, 

o professor passa a compreender suas próprias narrativas como a construção de conhecimento 

que o constitui como profissional.  

O “[...] movimento biográfico internacional [...] se consolidou a partir dos anos 

2000 [...]”, conforme afirma Passeggi (2016, p. 70), e tem avançado, principalmente no 

Brasil, para compreender as especificidades epistemológicas das narrativas de si como uma 

prática formativa que tem gerado outras formas de se produzir conhecimento no campo da 

Educação. Com isso, são problematizadas as questões já estabelecidas no ensino, em que 

passa a ser questionada a estrutura disciplinar, e a compreensão de que a formação em si e por 

si é o foco e desloca esta atenção para o sujeito da formação e suas experiências. 

Passeggi (2016) faz uma diferenciação entre o sujeito epistêmico, caracterizando-o 

como o sujeito do conhecimento e salientando a sua capacidade de conhecer, refletir e 

sistematizar, e o sujeito biográfico, caracterizando-o como o sujeito do autoconhecimento, 

que é capaz de conhecer-se e de refletir sobre si e sua própria natureza. Para esta investigação, 

faz-se necessário compreendermos essas distinções cunhadas, para que possamos 

compreender também a distinção entre os sujeitos que estão em um processo formativo para a 

docência em Arte e como, a partir de cada categorização, os sujeitos reagem e agem, 

metodologicamente falando, dentro da sala de aula. 

Assim, aproveito para levantar o questionamento do alcance do planejamento, 

execução e avaliação de ações pedagógicas do sujeito que se enquadra exclusivamente como 

epistêmico em paralelo com aquele que se enquadra também como biográfico. Ainda que 

compreendamos a indissociabilidade entre esses elementos, é preciso também compreender a 

evidenciação que alguns desses elementos sofrem em algumas profissões e em alguns 

profissionais. Podemos, assim, observar que aquele sujeito que também observa suas 

experiências formativas, o biográfico, pode, a partir de suas experiências, enriquecer e 

fortalecer as propostas metodológicas do ensino da Arte, visto que a abertura de leque para 

compreensão das subjetividades e singularidades de cada processo será possibilitada e 

impulsionará a compreensão dos processos pessoais de cada aluno. Com isso, o ensino de 
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Arte amplia seu campo de percepção e se estende para além da reprodução de técnicas e de 

cópias de modelos prontos, considerando, assim, as experiências vivenciadas e como estas 

influenciam na própria produção artístico-criativa do aluno. Passeggi (2016) cita ainda, ao 

falar sobre um grupo de professoras leigas que passaram por procedimentos de biografização, 

que estas recuperaram sua autoestima e passaram a lançar novos olhares sobre seus alunos e 

suas práticas docentes, evidenciando o princípio de oxigenação que a prática com a 

investigação biográfica pode fornecer ao educador. 

Passeggi (2016, p. 79) afirma que, “Inspirada, inicialmente, nas metáforas utilizadas 

pelas professoras para falar da escrita dos memoriais, identifiquei três momentos do processo de 

biografização: o da evocação, o da reflexão e o da conscientização”. O primeiro momento, da 

evocação, trata de trazer à tona, ainda que de forma desorganizada e caótica, as questões 

referentes a si, suas marcas, suas memórias, suas questões, uma busca mnemônica que nem 

sempre vai ser agradável, mas ali se trazem à luz questões que de alguma forma podem ser 

fontes de luz dentro do processo de formação docente e da construção de conhecimentos 

pedagógicos. O segundo momento reflete sobre este material que foi retirado da escuridão e 

trazido à luz. As experiências reveladas são questionadas, problematizadas, interrogadas, 

investigadas, para que possam ser refletidas e observadas por outras ópticas, dando a 

possibilidade de estas serem potencializadas como elementos formativos significativos nas 

práticas docentes elencadas. É neste instante de pensamento, de busca, que o professor vai 

reconstituir, no sentido de dar sentido, as questões rememoradas, reconstruindo, reconhecendo, 

reestruturando e principalmente ressignificando as questões elencadas. Ao se observar a mesma 

vivência por um outro viés, é possível encontrar novas facetas de uma mesma experiência. O 

último momento representa a tomada de consciência; após trazer de volta as questões, refletir 

sobre elas, é hora de concluir, de arrematar e de fazer florescer novas questões a partir daquelas 

levantadas anteriormente. Dessa forma, o professor toma consciência de como suas experiências 

o formaram de maneira ampla e passa a observar, dentro da sua prática docente, as questões que 

podem ter sido despertadas dentro de sua investigação autobiográfica.  

Dentro desta investigação, é necessário que observemos que essas etapas são 

importantes para os professores em (eterna) formação, no sentido de que, ao entrarem em 

contato com a narrativa de vida de um também professor em (eterna) formação, possam 

conseguir acessar memórias e questões que também os toquem pertinentes a questões 

coletivas, assim como aflorar a percepção de questões individuais e particulares, por 

identificação ou por contraposição; os professores evocam suas questões e as trazem de volta. 

Também devemos levar em consideração que, ao conectarmos as reflexões realizadas dentro 
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de um processo de reconstituição biográfica, os professores e alunos podem ser estimulados a 

refletirem por ópticas similares, bem como ainda a desencadearem lógicas particulares ou até 

mesmo antagônicas de pensamento, abrindo o canal reflexivo. Por último, e não menos 

importante, ao tomar consciência de suas práticas, de seus aspectos formativos, ao professor 

será facultada a condição de tomar decisões profissionais e pessoais relativas às suas 

estratégias de ensino e de suas percepções metodológicas.  

A tomada de consciência talvez seja um momento-chave para compreender a 

potencialidade formativa da compreensão biográfica e das questões que ela estimula e 

potencializa. Por isso, a abordagem de pesquisa (auto)biográfica se torna um elemento tão 

potencializador desta investigação, por evocar e possibilitar reflexões e tomadas de 

consciência, tanto a partir das questões formativas de um artista-pesquisador-docente quanto 

das observações dentro da própria história do ensino da Arte e de suas respectivas linguagens 

no sujeito em formação, de modo a aflorar possibilidades de trabalhos sensíveis, críticos e 

criativos dentro dos ambientes de ensino que proporcionem experiências significativas nos 

alunos. Estendendo, ainda que otimista demais, as experiências proporcionadas aos alunos de 

professores que tenham compreensão do alcance desses aspectos criativos, podem um dia 

serem elencadas como experiências significativas nas biografias futuras. 

Ao pensar na estruturação metodológica desta investigação, em como se organizaria 

em etapas, segmentei, ainda que apenas por ordem didática e reflexiva, este procedimento em 

algumas etapas investigativas. Antes de todas elas, caracterizei uma pré-etapa, ou uma etapa 

geradora. Salles (2010, 2014, 2017), ao falar sobre os processos criativos, afirma que estes 

acontecem como uma rede, ou seja, diversos elementos-fios se intercruzam e geram amarrações 

e interseções que vão gerar uma complexa rede que sustenta e estimula o processo de 

constituição de uma obra. Essa rede de criação considera amplas facetas do artista criador na 

composição do seu processo de criação, observando claramente as experiências e vivências 

percorridas pelo sujeito criado. Dessa forma, admite-se que nossa criação leva nela influência 

de quem somos e de quem fomos, do que fazemos e do que fizemos, como um prolongamento e 

materialização, ainda que estilizada, de nós mesmos. Os professores que tivemos, os caminhos 

que percorremos, o tempo em que vivemos, o contexto social no qual estamos inseridos, as 

experiências educacionais vivenciadas e uma infinidade de variáveis nos formam como pessoas, 

logo também nos formam como artistas e como docentes. É por isso que neste procedimento 

esta pré-etapa, esta etapa geradora, é pautada em um momento de reconhecimento do objeto de 

pesquisa na própria história de vida, reconhecendo nela diversos elementos contributivos para a 

constituição da investigação. Logo, quem fomos e quem somos toca diretamente o que 
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pesquisamos e como pesquisamos, bem como também as nossas reflexões e análises que 

fazemos sobre este mesmo processo investigativo. 

Cordeiro, M. e Cordeiro, D. (2017), ao falarem de alguns passos procedimentais 

da construção da história de vida, explicam sobre a necessidade de se considerar além do 

indivíduo e de seu grupo de relações próximas, de se observar e de se aprofundar nas outras 

dimensões que dizem respeito à interação da personalidade com a estrutura social. Dessa 

forma, é precioso observarmos que, ao resgatarmos e reconstruirmos algumas histórias de 

vida, estamos também reconstruindo histórias que pertencem a um contexto macro, que sofre 

e recebe influências dessas outras instâncias. Ao revisitarmos as trajetórias pessoais e 

trajetórias do ensino da Arte e de suas linguagens, estamos, ao mesmo tempo, reconstruindo 

esses percursos e tornando possível a observação das questões evocadas e sustentadas por ele 

na nossa contemporaneidade, ou seja, na reconstituição do passado podemos elencar chaves 

de entendimento para a compreensão do presente e indicar chaves possíveis para novos 

avanços territoriais e quebras de fronteiras futuras. 

Nesta etapa geradora, vale observarmos quem somos, observando também pela 

óptica daqueles que conosco vivem ou viveram e nos narram como somos reconstruídos nas 

narrativas de outras pessoas através das histórias que falam sobre nós. Para isso, é importante 

observar também que, em determinado momento da nossa vida, algumas de nossas memórias 

são reconstruídas por narrativas de outras pessoas. Exemplifico isso quando minha mãe e meu 

pai contavam para mim histórias das minhas peripécias, em que saliento que o traço da 

criatividade nas brincadeiras e com os brinquedos já era destacado por eles. Assim, não tenho 

memória natural e orgânica dessas vivências, contudo, através da narrativa construída por 

familiares, consigo empossar-me dessas memórias e dessas questões. Outro momento que 

acredito que seja interessante compartilhar é quando escutamos narrativas tecidas por outras 

pessoas e nelas encontramos a nós mesmos em vivências compartilhadas, reconhecemo-nos 

dentro das narrativas dos outros. Conseguimos encontrar, na biografia de outras pessoas, 

lugares de encaixe, em que nossas vivências e experiências fazem sentido e sentidos e podem 

decolar em amplas possibilidades. Podemos notar que, apesar de questões referentes à 

pesquisa (auto)biográfica serem do campo do particular, a pesquisa (auto)biográfica 

complementa-se, justifica-se, faz sentido e valida-se de fato na contextualização dessas 

narrativas em sua forma social, coletivizada. Souza (2007, p. 64-65) afirma que: 

 
Do ponto de vista metodológico, a abordagem biográfico-narrativa assume a 

complexidade e a dificuldade em atribuir primazia ao sujeito ou à cultura no 

processo de construção de sentido. Ao longo de seu percurso pessoal, consciente de 
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suas idiossincrasias, o indivíduo constrói sua identidade pessoal mobilizando 

referentes que estão no coletivo. Mas, ao manipular esses referentes de forma 

pessoal e única, constrói subjetividades, também únicas. Nesse sentido, a abordagem 

biográfico-narrativa pode auxiliar na compreensão do singular/universal das 

histórias, memórias institucionais e formadoras dos sujeitos em seus contextos, pois 

revelam práticas individuais que estão inscritas na densidade da História. 

 

A mobilização de referentes que pertencem ao coletivo parte também de um 

processo de reconhecimento, em que o indivíduo, ao se vulnerabilizar no processo de 

construção de narrativas, de se colocar em um estado de possibilidade, põe-se também na 

oportunidade de observar, na própria história da sociedade, aspectos que o compõem como 

pessoa e de perceber também a influência da sua pessoa na sociedade. Esse mesmo tipo de 

comparação pode ser estendido ou reduzido a outros campos, como os campos de suas 

especificidades. Nesta investigação, por exemplo, podemos apontar a observação do professor 

de Arte em (eterna) formação que tem em suas narrativas questões que a Arte, o ensino e as 

possibilidades de criação influenciaram na sua formação, como também é possível reconhecer 

na história da Arte, na história do ensino e nas possibilidades de criação a contribuição, 

influência ou outra forma de intervenção nestes. “Através da abordagem biográfica, o sujeito 

produz um conhecimento sobre si, sobre os outros e o cotidiano, revelando-se através da 

subjetividade, da singularidade, das experiências e dos saberes” (SOUZA, 2007, p. 69). É 

compreender o todo por um e a unidade pelo todo como ponte de interpretação, passando a ser 

volumosa e potencialmente provocativa para a compreensão larga de uma forma 

multidimensional do professor que se coloca neste processo de reconstrução para construção. 

Após esta reconstrução histórico-narrativa, a primeira etapa desta investigação se 

constitui exatamente no processo de revisitação das minhas histórias de vida e do realce dos 

aspectos relativos à criação encontrados no meu trajeto pessoal como criança, aluno, professor-  

-pesquisador, artista, professor de professores e na experiência do cotidiano, observando por 

diversas facetas como eu lido com o fenômeno da criação em Arte na escola e outros ambientes 

formativos e de como eu posso mapear esses elementos para serem investigados e intercruzados 

com outros elementos da história do ensino de Arte posteriormente. Assim, é proporcionado um 

observar do micro em direção ao macro, em que, através da narrativa (auto)biográfica, seja 

possível perceber questões tocantes ao coletivo, indo do privado ao público, reconhecendo 

questões comunitárias nas questões particulares, observando nas singularidades elementos que 

são partilhados em vivências por outros espaços. Dessa forma, o que é (auto)biográfico é parte 

de um todo que precisa ser complexificado e compreendido a fim de aprofundar e potencializar 

a compreensão das questões elencadas. 
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Tendo em vista a perspectiva de que as questões da pesquisa (auto)biográfica 

passam pela percepção da compreensão de uma contextualização da qual as práticas narradas 

são localizadas, é necessário conhecer e explorar com o propósito de compreender, 

questionar, problematizar e refletir sobre os provocadores históricos e seus contextos sociais, 

políticos e poéticos que se transformam em herança em forma de respingos vaporizados na 

narrativa de vida. Por isso, a segunda etapa desta investigação consta de uma pesquisa 

bibliográfica e historiográfica, em que serão intercruzadas as narrativas das ideias 

educacionais na história do ensino do Brasil, com ênfase nos trajetos dos ensinos de Dança, de 

Música, de Artes Visuais, de Teatro e de Arte-Educação em geral, observando os 

atravessamentos histórico-metodológicos entre essas facetas e como os contextos histórico-               

-geográfico, sociopolítico, artístico-cultural e poético interagem com o ensino, a criação e a 

Arte na escola, salientando os aspectos relativos à criação em cada período investigado, 

abrindo possibilidades de interconexão com as práticas do ensino na contemporaneidade.  

A terceira e última etapa deste processo de investigação – que provavelmente não 

parará por aqui – loca-se no intercruzamento entre os aspectos relativos à criação da minha 

trajetória de vida e dos processos de ensino em Arte e suas diversas linguagens com as 

práticas de ensino-aprendizagem que acontecem no cotidiano. Para isso, será salientada a 

importância da compreensão dos aspectos relativos à criação no ensino de Arte, possibilitando 

um processo de ensino-aprendizagem que estimule, problematize e potencialize a construção 

de conhecimentos relativos à criação na escola que proporcionem o florescimento da 

criticidade, criatividade e sensibilidade nos sujeitos componentes da comunidade escolar: 

alunos, professores, funcionários, gestores, pais e comunidade em geral, evidenciando que, ao 

observar a si e ao passado, é possível ler, compreender, interpretar chaves do presente e 

indicar, sensível, crítico e criativamente, possibilidades de futuro mediante proposições 

metodológicas e práticas que viabilizem experiências significativas.  

Para isso, dentro das questões relativas ainda ao método (auto)biográfico, faz-se 

necessário discutirmos um pouco sobre a questão da experiência e de como ela opera dentro da 

lógica (ou não lógica) escolar. Larrosa Bondía (2002) faz uma definição extremamente preciosa 

sobre experiência, na qual ele exemplifica que experiência em diversas línguas é aquilo que nos 

passa, o que nos toca, e alerta ainda que experiência não compreende aquilo que nos passa, que 

nos toca simplesmente. Ele cunha uma reflexão interessante para observarmos a importância 

sobre a qual a experiência é estruturada, pois ela é algo que de alguma forma atravessa-nos, 

contagia-nos; é um diálogo extenso e profundo, em vez de ela simplesmente passar à nossa 

frente (LARROSA BONDÍA, 2002). Faz-se, assim, necessário distinguir que nem todas as 



32 

vivências são, de fato, experiências, a não ser que essas nos toquem de alguma forma. É 

necessário compreender ainda a carga poético-estética e metafórica dessa afirmação para que 

alcancemos uma compreensão de que este toque, este atravessamento, diz respeito a uma marca 

deixada conforme a profundidade do acontecimento que nos toca.  

Dentro dessa ideia da pesquisa (auto)biográfica, faz-se mister compreender como 

os elementos trazidos à tona se relacionam com as vivências marcantes e que de alguma 

forma nos atravessaram. É válido salientar ainda que nem toda experiência trata de uma 

situação feliz ou cômoda, podendo orbitar também por questões não tão agradáveis. 

Poderíamos exemplificar mediante situações nas quais estamos prestando atenção em algo e 

alguém que não conhecemos passa por nós; a presença dessa pessoa é notada em raros casos. 

No caso de passar uma pessoa que não vemos há bastante tempo e que aparece de surpresa, 

geralmente damos nela um abraço apertado de saudade e temos ali a oportunidade de dialogar 

com alguém por quem possivelmente nutrimos um afeto. Poderíamos dizer – ainda que 

supostamente – que aquele encontro teria uma carga para se tornar uma experiência 

significativa, no sentido da possibilidade de se causar reverberações. Tendo isso, a 

pessoalidade da experiência é relevada, ou seja, o que pode ser uma experiência para mim não 

necessariamente será uma experiência para outra pessoa. Duas pessoas podem vivenciar o 

mesmo acontecimento e não necessariamente ele irá atravessá-las. Pode tocar uma e fazer 

com que ela se lembre daquele instante pelo resto da vida, enquanto a outra não se lembrará 

do que aconteceu horas depois do acontecido.  

Passeggi (2011, p. 148, grifos da autora) afirma que “O termo experiência, como se 

sabe, deriva do latim experientia/ae e remete à ‘prova, ensaio, tentativa’, o que implica da 

parte do sujeito a capacidade de entendimento, julgamento, avaliação do que acontece e do que 

lhe acontece”. Assim, pode ser observada uma outra óptica de compreensão da experiência, em 

que ela está vinculada à ideia de testagem, de preparação, de uma ação que não é ainda 

conclusiva, que está em construção. Ao ampliarmos essa compreensão, podemos associar essas 

questões pertinentes à experiência com um momento de vivência que foi evidenciado, 

salientado por um determinado motivo, este motivo logicamente dialoga intrinsecamente com 

o caráter pessoal daquele acontecimento, ou seja, tornando-se importante ou não para quem o 

vivenciou a partir de seus contextos. Passeggi (2011, p. 148) afirma ainda que, “A cada nova 

versão da história, a experiência é ressignificada, razão estimulante para a pesquisa 

educacional, pois nos conduz a buscar as relações entre viver e narrar, ação e reflexão, 

narrativa, linguagem, reflexividade autobiográfica e consciência histórica”. Assim, é 

evidenciado o caráter em que a experiência toma forma e é reformulada a cada construção 
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narrativa, sendo passível de ressignificação e transformação de acordo com o que e como se 

constroem as narrativas de si. A narrativa pode figurar como um elemento realocador da 

experiência, provocando uma mobilização de sensações e afetos e até mesmo significações. 

Com o percorrer do nosso processo formativo, diversas experiências vão sendo 

rascunhadas e cunhadas em nossas histórias; ao reconstruí-las através de diversas narrativas, 

podemos trazê-las à tona, bem como suas implicações. “Falar sobre a construção da 

experiência é falar sobre o que está no âmago da atividade biográfica” (DELORY-                           

-MOMBERGER, 2016, p. 137). A atividade biográfica se locaria como um elemento 

sintetizador e problematizador das experiências, para que estas, a partir do processo da 

construção de narrativas e suas devidas associações e analogias, possam fazer sentido e 

apontar direções e caminhos, sinalizando a formação de identidades.  

Josso (2007, p. 414) nos explica que todo processo de formação, cada qual ao seu 

modo, cruza com temáticas relacionadas à existencialidade e à questão da identidade, no sentido 

de que esses processos vão construindo e lapidando formas do sujeito ser e de se representar no 

mundo, observando as suas constituições – o que o forma e suas modificações –, o que o 

transforma ou o reforma. É nesse processo de construção identitária que se resgatam as 

heranças deixadas ou guardadas em si, observando quais aspectos de cada área contribuíram 

para a formação do sujeito em que se tornou na atualidade. Somos frutos das diversas variáveis 

com as quais tivemos contato em nossa vida, algumas com mais influência e outras com 

menos, mas os sujeitos com quem convivemos, os espaços que frequentamos, o tempo em que 

vivemos, as artes que consumimos, entre outras possibilidades, são elementos formadores do 

nosso perfil identitário. Para a compreensão disso, é necessário resgatar essas singularidades e 

subjetividades e construir pontes relacionais entre o que fomos e fizemos e observar crítico-            

-reflexivamente quem somos e o que fazemos. 

Ao observarmos o processo formativo de um arte-educador, não necessariamente 

nos atentaremos apenas para as instâncias relativas à Arte e/ou à Educação; precisamos 

observar diversas outras questões que se vaporizam de modo esparso. Josso (2007) explica a 

necessidade de que as pesquisas que utilizam as histórias de vida façam um passeio pelas 

diversas facetas e referências, observando o ser de forma global e integral. Para isso, é preciso 

conectar sua história às suas variáveis para a ampliação do campo de compreensão e 

entendimento de si na construção de sua identidade. Ainda que esta abordagem biográfica não 

seja desenvolvida a ponto de observar como prioridade a construção da identidade, conforme 

Josso (2007) afirma, o caráter formativo e a compreensão dos processos de formação tocam 

na questão da identidade, ainda que interiormente, isto é, não é possível observar os aspectos 
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biográficos numa perspectiva formativa e desvinculá-los da construção da identidade. Cada 

vez que nos comprometemos de formação, formamos de maneira transversal lances de 

identidade. Ao observarmos as nossas experiências formadoras, constatamos que tocam 

diretamente nossa constituição identitária e ainda provocam uma sensação de pertença, por 

meio da qual conseguimos compreender os nossos espaços como locais que nos constituem, 

dos quais fazemos parte, os quais nos formam e são formados por nós.  

Dessa forma, compreender os espaços nos quais nós construímos as nossas 

vivências faz com que as construções das narrativas de si sejam fortalecidas e afloradas. Ao 

pensarmos sobre isso, podemos afirmar que se tornam relevantes as experiências de contato 

com ambientes educacionais, artísticos e criativos, para que seja possível agenciar percepções 

acerca da formação do artista-pesquisador-docente. O lócus no qual construímos nossas 

experiências dá bases para as nossas narrativas; quanto mais o conhecemos e dialogamos com 

suas estratégias, mais podemos aprofundar nossas narrativas; quanto mais se conecta com o 

contexto, maiores vão ser as possibilidades de construção das narrativas de si e maiores vão 

ser as possibilidades de reverberações. 

Ao estudarem sobre o processo de formação de licenciandos e sua relação com a 

narrativa autobiográfica, Santos e Lima (2017) afirmam que, ao se narrar acontecimentos com 

algum significado, estes episódios são salientados a partir de seus contextos, quando serão 

ressaltados: as emoções, os fatos, as ideias e as experiências individuais e coletivas na escola, 

com seus mais diversos sujeitos, e estes elementos compõem, ainda que não sejam tão 

refletidos ou lembrados, o processo formativo do professor. Explicam ainda que a 

autobiografia se configura como um artefato reflexivo junto com a produção de narrativas 

escolares e potencializa a análise de si e a construção da identidade pessoal e profissional 

(SANTOS; LIMA, 2017). 

A partir dessas questões, é possível afirmar que observar as estratégias 

autobiográficas funciona como uma regressão ao passado para a compreensão do presente, de 

modo a saber onde os hábitos e percepções de ensino-aprendizagem podem ter sido cunhados, 

e isso deve ser observado atentando para quais aspectos podem ser considerados positivos ou 

negativos. As experiências de vida são formativas, não necessariamente são experiências 

felizes e de práticas eficazes. As marcas e feridas também nos compõem, de forma agressiva, 

talvez através de memórias não tão agradáveis assim, mas rememorá-las e revisitá-las pode 

ser também um processo para a compreensão da construção dessa identidade e do perfil 

profissional desenvolvido. Como vivemos em uma realidade em que a disciplina de Arte 

raramente é ministrada por um professor da área, por conta disso se encobre de práticas 
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questionáveis, cabe a pergunta: como se forma (ou deforma) o professor de Arte em formação 

se não tiver a compreensão dessas práticas e de suas raízes e reverberações?  

Se os professores nunca foram aluídos sobre as possibilidades e capacidades do 

processo criativo artístico na sala de aula como um elemento constitutivo do processo de 

construção de conhecimentos da Arte e de suas linguagens, como poderiam estimular isso? Se 

os docentes nunca observaram as práticas encaradas na contemporaneidade como 

questionáveis e cerceadoras dos processos criativos e observaram a continuidade com que 

essas práticas são reproduzidas, de que forma vão questionar para buscarem outras questões 

metodológicas de ensino? Nem sempre é questão de “mau-caratismo”, às vezes – na maioria 

das vezes – tem a ver com a oportunidade de compreender a extensão de possibilidades de se 

criar em sala de aula e como estas possibilidades podem ser potencializadas a partir da 

compreensão de diversos aspectos relativos à criação que se estabeleceram na sala de aula ao 

longo da história do ensino da Arte e de suas diversas linguagens. 

 

1.1 Quadro de matérias ou designando as rotas 

 

Na Rota 2, Os trajetos da/na vida da/na Arte e do/no Teatro, descrevo como a 

criação vai perpassando por meu processo formativo na carreira de artista-pesquisador-                    

-docente, em que é importante observar que as práticas analisadas vão ser justificadas como 

uma herança das questões analisadas nas rotas posteriores, perpassando, assim, pela 

investigação de minhas percepções como criança que se põe a brincar e habitar calçadas, 

quintais, terreiros, ruas e outros espaços; como aluno na escola, em que, ao frequentar a 

educação básica, participo de grupos e coletivos artísticos dentro e fora do ambiente escolar, 

além de desenvolver experiências de construção de obras para festivais escolares e gincanas 

culturais; como professor-pesquisador, quando desenvolvo processos investigativos que 

operam dentro da pesquisa em criação teatral com estímulos distintos, como objetos, jogos e 

memórias, e observo os alcances pedagógicos, artísticos e criativos de cada um destes; como 

profissional artista, que, experienciando-me como ator, diretor e figurinista, vou levantando 

questões salutares da minha formação; como professor de professores, formador de 

formadores, quando oriento e acompanho processos e projetos artístico-pedagógicos, bem 

como observo e reflito sobre as diversas possibilidades deste campo; e como um artista-                    

-pesquisador-docente curioso, que vagueia pelo mundo com os olhares dilatados para 

perceber o mundo e suas mais variadas percepções. 
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Na Rota 3, Os trajetos da criação no ensino de Arte/Teatro, tem-se uma 

minirrota, em que faço alguns apontamentos acerca da história do ensino em geral e da forma 

como ele se relaciona com o ensino da Arte, do Teatro e das demais linguagens artísticas, 

pautado principalmente nos estudos levantados por Araújo e Silva (2007), Pianowski e 

Goldberg (2019) e Saviani (2013), que fazem uma delimitação, ainda que por fins didáticos, 

estratégicos e organizacionais, sobre a história do ensino, a história do ensino da Arte e de 

suas questões e reverberações possíveis.  

Na Rota 4, Trajetos da criação e da Arte na pedagogia tradicional – a Arte-                 

-Educação pré-modernista e sua perspectiva técnica, realizo descrição e análise da Arte e de 

seus processos de criação e ensino no Brasil, desde o período de colonização até o começo do 

século XX, quando as questões do ensino tradicional de Arte se estabelecem, pautado 

principalmente nos estudos de Amato (2006), André (2011), Araújo e Silva (2007), Bacarin 

(2005), Barbosa (2012), Barbosa e Coutinho (2011), Bastos (2014), Bezerra e Ribeiro (2020), 

Cáricol (2012), Cintra (2011), Hansted e Gohn (2013), Loureiro (2001), Machado (1999), 

Marques (2011), Mazzamati (2012), Pianowski e Goldberg (2019), Santana (2002, 2015, 

2016), Saviani (2013) e Souza (2009). Além disso, delineio e reflito sobre os aspectos de 

criação, que receberam o nome de aspectos casulares, referentes a esse período, apontando 

questões como: o caráter instrumental envolvendo o mundo do trabalho, da evangelização, da 

colonização e do ensino de outras disciplinas e áreas; da influência dos elementos nativos e 

elementos estrangeiros; da utilização e sobreutilização da técnica; do foco no produto em 

detrimento do processo, entre outras questões. 

Na Rota 5, Trajetos da criação e da Arte na pedagogia nova – a Arte-Educação 

modernista e sua perspectiva de expressão, também realizo a descrição e análise da Arte e de 

seus processos de criação e ensino no Brasil, indo do começo do século XX até os anos 60 e 

70 desse mesmo século, em que as questões relativas ao ensino renovado da Arte se 

estabelecem, pautado principalmente nos estudos de Amato (2006), Araújo e Silva (2007), 

Barbosa (1989), Barbosa e Coutinho (2011), Bezerra e Ribeiro (2020), Cáricol (2012), Cintra 

(2011), Deckert (2012), Hansted e Gohn (2013), Japiassu (2001), Loureiro (2001), Marques 

(2011), Mazzamati (2012), Nanni (2003), Pianowski e Goldberg (2019) e Santana (2002, 

2015). Reflito ainda sobre os aspectos casulares referentes a esse período, apontando questões 

como: o caráter instrumental, desta vez envolvendo outros vieses, como a formação humana, 

a formação de caráter e a formação cidadã; o rompimento com as práticas anteriores; a 

criatividade e a expressividade; a liberdade de expressão; a ampliação da compreensão do ser 
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humano, do aluno, da escola e do professor de forma mais ampla e plural; o foco e sobrefoco 

na expressão, entre outras questões. 

Já na Rota 6, Trajetos da criação e da Arte na visão crítica da pedagogia – a Arte-       

-Educação pós-modernista e sua perspectiva de conhecimento e linguagem, realizo o mesmo 

procedimento das duas rotas anteriores, neste caso, especificando períodos da compreensão 

crítica da pedagogia, que tem seus primeiros lampejos de meados do século passado aos dias de 

hoje, salientando as particularidades e singularidades de suas características e estratégias 

artístico-pedagógicas, pautado principalmente nos estudos de Amato (2006), André (2011), 

Araújo e Silva (2007), Bacarin (2005), Barbosa (1989), Barbosa e Coutinho (2011), Bezerra e 

Ribeiro (2020), Cáricol (2012), Cintra (2011), Deckert (2012), Hansted e Gohn (2013), Japiassu 

(2001), Loureiro (2001), Marques (2011), Mazzamati (2012), Pianowski e Goldberg (2019), 

Richer (2014) e Santana (2016), além de também realizar um estudo documental dos diversos 

documentos educacionais oficiais da educação brasileira e da Lei de Diretrizes e Bases (1996) e 

suas diversas modificações e ementas. Reflito ainda sobre os aspectos casulares referentes a 

esse período, apontando questões como: a censura e as criações temáticas; a Arte que retorna ao 

técnico, especificamente voltado à formação de mão de obra e trabalhadores para a indústria; a 

polivalência artística docente; as abordagens de ensino; a formação de federações e associações; 

a compreensão da Arte como área de conhecimento e linguagem, entre outros aspectos. 

Na Rota 7, As areias soltas ao longo do caminho: “enlinhado” de fronteiras, 

territórios e mapas do ensino da Arte e de suas linguagens, trago alguns pensamentos e 

intercruzamentos das questões da criação e do ensino da Arte, em que busco compreender as 

potencialidades dos aspectos casulares salientados nos trajetos de vida e no percurso do ensino 

de Arte no Brasil como elementos influentes e norteadores da prática artístico-docente 

contemporânea, de forma que a compreensão desses aspectos abre percepções ao professor de 

Arte/Teatro das potencializações, problematizações e estímulos que são possíveis de serem 

encampados a partir das práticas em sala de aula. Dessa forma, foi possível observar que a 

construção de conhecimentos relativos à criação e seus processos possibilitam um ensino-                

-aprendizagem que afloram a sensibilidade, a criatividade e a criticidade. Somos engajados a 

perceber também as possibilidades de rotas que se movimentam para se traçarem nas novas 

aventuras metodológicas e práticas do ensino de Arte na sala de aula. 

As rotas, em si, são territórios de passagens em que vivencio e reflito sobre o 

ensino e aprendizagem onde se situam processos criativos em Teatro na escola. Nem sempre 

são para serem seguidas, mas até para serem negadas e questionadas precisam ser 

minimamente conhecidas.   
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2 ROTA 2: OS TRAJETOS DA/NA VIDA DA/NA ARTE E DO/NO TEATRO 

 

O berço de ouro não veio. Nascido e criado em um bairro periférico de um 

município na Região Metropolitana de Fortaleza, no Ceará, não dispus de uma infância com 

muitos recursos, na verdade, até o básico era complexo de se conseguir. No primeiro respirar, 

pude sentir que o berço de ouro não veio, e isso não é uma reclamação ou um lamento, é uma 

constatação que fará sentido para o entendimento da criação em meu percurso. Filho de uma 

costureira e de um pescador – que assumia outras ocupações quando não estava no período de 

pesca –, cresci em um lugar cheio de pessoas que comungavam das mesmas condições sociais 

que eu: estudávamos nas mesmas escolas e frequentávamos os mesmos espaços, assim, aos 

poucos, laços afetivos foram sendo criados. Com a escassez de recursos, priorizava-se aquilo 

que era estritamente necessário para a sobrevivência mínima, por isso os brinquedos que 

tínhamos geralmente eram doados de alguns familiares que moravam em outro estado e que 

nos mandavam seus brinquedos antigos, ou simplesmente, na falta de tanto, nós os criávamos.  

O mundo do criar se abrira pela impossibilidade de ter. Guardemos essa ideia, 

pois vai ser importante para alguns entendimentos. O que se pode fazer para ressignificar e 

rearranjar alguns materiais para que se tornem brinquedos? Transformar meias velhas em uma 

bola para jogar carimba, transformar uma embalagem de condicionador de cabelo em um 

carrinho, amarrar o punho de uma rede em uma vassoura antiga de cabeça para baixo e fazer 

com que ela vire um cavalo para galope, usar as hastes de uma antena de televisão para fazer 

algumas espadas e a tampa de um camburão d’água para fazer um escudo; eu poderia escrever 

várias páginas para falar das artistanças que fazíamos durante a infância para driblar a falta de 

recursos e... de brinquedos “prontos” que vinham de lojas.  

Importa dizer que em nenhum instante isso foi encarado com tristeza; ainda que 

hoje os olhos marejem com lágrimas ao escrever isso, nesse período pude perceber que criar 

estava, literalmente, em minhas mãos. E, a partir daí, os brinquedos que já vinham fabricados 

começavam a perder o glamour, pois não se tinha tido trabalho nenhum para se chegar até ali, 

e isso reduzia e muito a diversão de se brincar com algo que você mesmo tinha feito e a sua 

utilização era sempre um mistério a ser desvendado. Estava a observar uma criança que tinha 

um carrinho que andava sozinho; inclusive, o objeto se distanciava antes de bater nas coisas, 

desviava e ia em outra direção, e a criança observava aquilo, somente. O brincar dela era 

apertar o botão e ver o carrinho andar sem nenhuma intervenção. Onde está a possibilidade de 

criação? 
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Ainda durante a infância, pude observar a rua como um espaço de constante 

explosão criativa. Ao brincarmos de faz de conta de sermos quem não éramos, 

ressignificávamos espaços e poderes, e a calçada virava o palco do nosso espetáculo do 

cotidiano. Espetacularizávamos o comportamento da vizinha que tomava nossa bola e a 

imitávamos, dando ênfase aos seus trejeitos de mulher ranzinza; exagerávamos os seus 

movimentos para fazer daquele momento um instante cômico e criávamos algo a partir disso. 

Nos quintais, subíamos nos pés de frutas e criávamos batalhas imaginárias entre povos que se 

sabe lá de onde eram, falávamos línguas que não existiam, mas magicamente todos 

conseguiam entender. Nas transições entre calçadas, ruas e quintais, pude perceber que o 

movimento criativo acontecia sem sequer percebermos que, quanto mais criávamos, mais 

íamos desbravando recursos, meios, formas e jeitinhos de se criar.  

Do baixo olhar de uma criança era possível observar as várias manifestações de 

cultura popular nordestina que aconteciam na comunidade. Como segurar na meia-porta 

comum daquelas casas populares e na ponta dos pés fazer um sobre-esforço para observar o 

cortejo de reis passar pedindo donativos e dinheiro nas casas. Como as quadrilhas juninas que 

levantavam poeira no terreiro com as suas longas saias que ventilavam também os nossos 

rostos sentados ao chão para contemplar aquela dança em homenagem aos santos juninos. O 

reisado, o boi, a malhação e a queimação de Judas; as encenações da Paixão de Cristo; o 

pastoril; os autos de Natal, entre tantas festanças que a infância me proporcionou, observava o 

colorido e a alegria daqueles que se integravam a essas ações criativas pensando: “Eu quero 

continuar assim quando crescer”. 

A idade escolar bate à porta. Um novo espaço se disponibilizava e junto com ele 

novas pessoas para conviver, novas atividades, novas propostas e novas formas de ver a 

criação na Arte. Ao passar das disciplinas de Arte nos anos escolares, pude percorrer o que 

outrora chamei de velhas conhecidas e investigar sua Arte e sua relação com ambientes de 

ensino, que seriam métodos e atividades que pouco estimulavam a criação; na verdade, ao 

considerar sempre de modo dominante o caráter de reprodução, acabava-se tolhendo a 

perspectiva de se criar dentro da escola. Araújo e Silva (2007) elencam algumas ações que são 

exemplos dessas atividades que ainda são realizadas em sala de aula sem maior estímulo 

criativo, as quais pude examinar serem comuns; algumas se reportam à produção de desenho, 

pintura e atividades artísticas livres, à realização de dramatizações estritamente com fins 

didáticos, ao canto de músicas da rotina escolar ou musiquinhas de comando, ao uso 

excessivo de pinturas de figuras mimeografadas, à preparação de apresentações artísticas para 

comemoração de datas comemorativas e festivas, entre outras. O agravante: neste tempo não 
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havia professor de Arte formado em nenhuma das linguagens artísticas; geralmente eram 

professores de outras disciplinas que eram incumbidos – não porque queriam ou gostavam – a 

ministrarem essa disciplina, mesmo sem terem contato algum com a prática artística. 

Curricularmente essas vivências se resumiram a atividades manuais, moldes e assuntos que 

diziam respeito à história da Arte, ou seja, de fato, não se tinha aula de Arte, mas sobre Arte. 

Em contraponto a estas ações curriculares que compunham o rol de disciplinas 

obrigatórias que se deveria percorrer na educação básica, existiam atividades extracurriculares 

e multidisciplinares que acabavam solicitando a presença da Arte e do Teatro. Uma dessas 

ações dizia respeito a disciplinas que utilizavam o Teatro para alegorizar seus conteúdos, para 

qual nós, alunos, éramos convocados, sem instrução teatral nenhuma, a realizarmos 

encenações de fatos históricos, de livros da literatura brasileira sobre o meio ambiente, entre 

outras temáticas que faziam parte do rol de conteúdos de outras disciplinas. Nesse sentido, a 

prática artística se dava de maneira ferramental, em que a linguagem artística era utilizada 

apenas como instrumento, sem se preocupar com as questões artístico-pedagógicas que 

emanavam desses processos criativos.  

Os Festivais Escolares faziam bastante sucesso entre os alunos, pois eram 

compostos de várias etapas, as quais aconteciam em espaços e municípios diferentes. Nós, 

alunos, enxergávamos aí a oportunidade de sair da escola para conhecer outros lugares e 

outras pessoas. Geralmente esses festivais aconteciam de forma competitiva, em que as 

escolas se enfrentavam separadas por regiões, iam eliminando seus concorrentes e passando 

às fases seguintes até chegarem à fase final, na qual os trabalhos eleitos como os melhores de 

cada região competiriam entre si para que fosse selecionado o melhor do estado. 

Contemplando todas as linguagens artísticas, esses festivais solicitavam às escolas que 

desenvolvessem trabalhos para participar, logo as escolas selecionavam os estudantes mais 

propensos a executarem uma boa obra. Procuravam os discentes mais falantes e mais 

desavergonhados. Esses alunos eram reunidos e orientados por um professor, geralmente de 

Língua Portuguesa, para que desenvolvessem um trabalho para o festival. O professor, 

também sem contato com a Arte Teatral, focava apenas no fato de que decorássemos falas e 

que não errássemos os posicionamentos e movimentos que nos haviam sido ensinados e 

marcados, quase sempre uma robotização dos gestos televisivos.  

As Gincanas Culturais e Mostras Culturais já estavam em alta dentro dos projetos 

político-pedagógicos (PPPs) das escolas que buscavam mostrar uma educação diferenciada, 

em que nós, discentes, éramos convocados, geralmente a partir de uma temática em comum, a 

desenvolver várias atividades artísticas acerca desta, sendo essa prática também sem nenhuma 
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instrução artística, visto que, como citado anteriormente, as aulas de Arte remetiam a outras 

instâncias; desconsideravam as linguagens cênicas e todo o processo de concepção de uma 

obra. Em caráter competitivo, nós deveríamos, em um tempo extracurricular, preparar e 

apresentar um esquete para toda a escola. Posteriormente um corpo de jurados elegia o melhor 

trabalho e ranqueava os outros para que cada turma recebesse a pontuação de acordo com sua 

colocação na competição. Construíamos obras empiricamente e baseados em outras 

experiências extraescolares; e era frequente que buscássemos em Organizações não 

Governamentais (ONGs) e em centros religiosos o socorro para essa situação. 

As vivências de festivais escolares e gincanas mostravam-se sempre com caráter 

competitivo, mesmo assim possuíam uma potência artístico-pedagógica valorosa; desde que 

fossem estimuladas e trabalhadas de uma forma articulada com os conhecimentos artísticos, 

eram fontes de conhecimentos inegáveis. O valor crescia quando não se negligenciava algum 

saber sobre procedimentos de criação e algumas de suas etapas, bem como também quando se 

compreendia algo do processo de construção de conhecimento artístico realizado no ambiente 

escolar. Eu via a importância de sermos acompanhados por um profissional da área, e 

intimamente isso reverberou em meu desejo de Teatro. 

As experiências de criação na escola aqui relatadas fazem parte de todo um 

complexo de questões que derivam de outros tempos e que vêm se propagando no ensino de 

Arte até os dias de hoje, então é importante também guardar os aspectos notados aqui para 

uma discussão posterior. É válido salientar que essas experiências escolares, ainda que 

embebidas de mal-entendidos e procedimentos bastante questionáveis, proporcionaram-me o 

contato com a Arte Teatral, ainda que com alguns equívocos artístico-pedagógicos, e me 

fizeram optar por cursar uma graduação na área de Arte ao fim do meu ensino médio. 

 

2.1 Rotas formativas de um professor-pesquisador na escola 

 

Durante a graduação, quando cursei licenciatura em Teatro na Universidade 

Federal do Ceará (UFC), desenvolvi um processo de criação teatral estimulado pelo uso dos 

objetos (FELIX, 2013). Essa investigação aconteceu na Associação Fonte de Água Viva 

(Asfav), associação mantenedora da Comunidade Católica Fonte de Água Viva (CCFAV), 

uma ONG pertencente a um movimento da Igreja Católica Apostólica Romana denominada 
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Renovação Carismática Católica (RCC)1. É importante salientar que ONGs e Igrejas 

contribuíram e contribuem de forma significativa para o processo de iniciação teatral e para o 

fortalecimento do Teatro em comunidade, ainda que, em algumas situações, de maneira 

instrumental. É comum encontrarmos no meio artístico sujeitos que já participaram e/ou 

participam de uma Paixão de Cristo, um Auto de Natal ou um Casamento Matuto realizados 

por paróquias ou pastorais da Igreja, ou fizeram aulas em alguma associação comunitária. É 

importante salientar ainda que, apesar de serem realizados em uma associação de cunho 

religioso, os trabalhos empreendidos nesta investigação não pretenderam e não se inclinaram 

para esta temática, não se deslocando da ideia de investigar como se dava o processo de 

criação teatral dentro do ambiente educacional das ONGs. 

Esta investigação cênica é a terceira parte de um complexo de pesquisas sobre o 

objeto no Teatro e os seus alcances pedagógicos e criativos. A primeira foi destinada à 

percepção do objeto como estímulo para o ensino do Teatro. A segunda foi configurada pelo 

objeto como criador de matrizes corpóreo-espaciais e um encaixe destas em um texto 

dramático que gerou o espetáculo Quadramô2. A terceira, esta que estamos comentando, teve 

como ponto de partida a dramaturgia do objeto, conceito desenvolvido que designava a 

capacidade dos objetos de gerarem narrativas cênicas como estímulo de um processo de 

criação. Desse procedimento foi gerado um espetáculo chamado Rotina, desenvolvido em 

uma ação interdisciplinar que envolveu as disciplinas obrigatórias de Realização Teatral em 

Docência3 e a atividade de Estágio Supervisionado IV4. A montagem desse espetáculo teve 

 
1  A RCC é um movimento da Igreja Católica Apostólica Romana surgido nos Estados Unidos em meados da 

década de 1960 pela influência da Renovação Carismática Episcopal, porém mantendo os dogmas do 

catolicismo romano. 
2  Espetáculo criado em conjunto com o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) de 

Teatro do curso de licenciatura em Teatro da UFC. Desenvolvido com alunos da escola Liceu do Conjunto 

Ceará, estava também atrelado à disciplina de Práticas Educacionais em Interpretação (estudo teórico e 

prático da direção de atores tanto no âmbito profissional como amador. Desenvolvimento de um saber 

sensível entre os participantes da disciplina em relação à atuação. Pesquisar um processo de ensino-                      

-aprendizagem em que seus futuros alunos possam vivenciar a prática do trabalho da interpretação teatral. 

Informações retiradas do parecer do colegiado do curso de licenciatura em Teatro / Instituto de Cultura e Arte 

(ICA) / UFC sobre a necessidade de modificações na integralização curricular desse curso), tendo sido 

apresentado no Teatro Universitário, no Liceu do Conjunto Ceará e na Sala 14 do ICA, na unidade do 

Benfica. Com a ideia de somar as partituras criadas ao texto shakespeariano, Quadramô durava cerca de 30 

minutos, tendo utilizado fragmentos de três textos de William Shakespeare: Romeu e Julieta, A megera 

domada e Hamlet e um soneto.  
3  Realização Teatral em Docência: experiência prática da relação professor-diretor, aluno-ator e espectador. 

Estudo da relação entre o processo de ensaio e o resultado espetacular almejado. Construção de peças, cenas 

ou esquetes: prática das cenas no contexto da escola. Informações retiradas do Parecer do colegiado do curso 

de licenciatura em teatro / ICA / UFC sobre a necessidade de modificações na integralização curricular desse 

curso. 
4  Estágio Supervisionado IV: intervenção pedagógica concatenada com as vivências realizadas nas disciplinas 

de Estágio I, II, III, buscando um aprofundamento do trabalho realizado e uma avaliação deste como um 

todo: pesquisa sobre aspectos didáticos, sociais e políticos da prática escolar. Processo de caráter 
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um caráter de finalização do curso, mediante uma peça de formatura, já que esta mesma se 

localizava no último semestre do curso e foi objeto de pesquisa do Trabalho de Conclusão de 

Curso5, a monografia.  

As experimentações levaram em consideração ações cotidianas que foram 

indicadas através de uma pesquisa realizada nas redes sociais, em que os pesquisados 

poderiam indicar que tipo de atividades realizavam durante a sua rotina diária através de 

verbos de ação. Os selecionados foram: ler-se (sonhar); acordar; arrumar-se; ir; entreter-se; 

comer; voltar; comunicar; refletir; e rotinar-se. Esses hábitos foram relacionados a objetos 

que lhes caracterizassem, por exemplo: dormir – travesseiro. O travesseiro seria, então, o 

estímulo detonador das cenas que viriam a ser experimentadas em improvisação e que 

posteriormente dariam origem ao texto e à encenação. É importante ressaltar que as 

abordagens de estímulo com o objeto na criação de cena se davam de maneiras amplas, em 

que abordamos aspectos pragmáticos, físicos e semânticos, ressignificando todos estes, 

perpassando por entre os territórios materiais e poéticos do objeto como possibilidade de 

estímulo para a criação de cena. 

Para a elaboração dos planos laboratoriais e de quais abordagens seriam propostas 

para a experimentação em cena, partimos de alguns preceitos epistemológicos sobre os 

objetos e suas relações com a cena, a Arte e a criação. Entre eles, Stratico (2011), ao expor 

sobre a capacidade de o objeto carregar marcas de seus sujeitos, de quem o fez e o utilizou e 

dos ambientes em que passou; Bablet (2008), ao falar da abordagem kantoriana, indicando a 

possibilidade do objeto de despojar-se de toda sua expressividade original, encaminhando-se 

para outros alcances, além daqueles presos em suas estruturas; Kantor (2008), ao refletir sobre 

o lado inverso do objeto, em que expõe ser semelhante a um espaço vazio nos arredores do 

zero, comparando-o ainda com uma bola inflamada e ardente às mãos, ou seja, algo que não 

se suporta segurar, mas algo que está em constante mudanças, em constante movimentação; e 

 
interdisciplinar com Realização Teatral em Docência direcionado à elaboração de um resultado cênico 

individual ou coletivo. Potencialidades do estágio como possível campo de investigação para o trabalho de 

conclusão de curso. Informações retiradas do Parecer do colegiado do curso de licenciatura em Teatro / ICA / 

UFC sobre a necessidade de modificações na integralização curricular desse curso. 
5  Trabalho de Conclusão de Curso: a elaboração da pesquisa em teatro e educação: orientação e análise. 

Elaboração da pesquisa sob a forma de monografia, memorial, projeto pedagógico em Teatro e Educação 

ou outros trabalhos acadêmicos similares. Finalização do trabalho de conclusão para apresentação pública 

perante comissão composta por três professores. Informações retiradas do Parecer do colegiado do curso 

de licenciatura em Teatro / ICA / UFC sobre a necessidade de modificações na integralização curricular 

desse curso. 
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Clark (1980), ao propor os objetos relacionais6 e um trabalho com a ativação do sensorial e o 

contato, pensando também nas características estruturais e físicas. 

Com inspiração nessas investigações, foram desenvolvidos dez encontros, em 

que em cada um foi explorada uma proposta de laboratório de criação da cena. Desses 

encontros foram geradas algumas cenas: Quadro 1: Cartas sobre mim (ver Imagem 1); 

Quadro 2: Levantar-se nosso de cada dia; Quadro 3: Quem sou, quem pareço ser (ver 

Imagem 2); Quadro 4: Ele e Ela; Quadro 5: Mundo meu; Quadro 6: Brincomendo; Quadro 

7: Voltar-se (ver Imagem 4). Quadro 8: Alô? (ver Imagem 3); Quadro 9: Roupas de si; e 

Quadro 10: Tic-tac. 

 
Imagem 1 – Cena “Cartas sobre mim” do espetáculo Rotina (Montagem – 2013) 

 
Fonte: Vanessa Alves (2013). 

 

  

 
6  Os objetos relacionais são alguns objetos utilizados nos trabalhos desenvolvidos pela artista Lygia Clark, em 

que estes objetos eram elementos provocativos ao público, que era convocado a interagir com eles de forma 

também corpórea, sendo esta uma condição para a existência da obra, ou seja, a relação entre o espectador e 

aquele que anteriormente apenas contemplava, quem agora tanto observa como age, era motor das 

determinações dessa categoria. 
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Imagem 2 – Cena “Quem sou, quem pareço ser” do espetáculo Rotina (Remontagem – 2016) 

 
Fonte: Rafael Lemgruber (2016). 

 
Imagem 3 – Cena “Alô” do espetáculo Rotina (Remontagem – 2016) 

 
Fonte: Rafael Lemgruber (2016). 
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Imagem 4 – Cena “Voltar-se” do espetáculo Rotina (Remontagem – 2016) 

 
Fonte: Rafael Lemgruber (2016). 

 

O espetáculo durava cerca de 60 minutos, tendo realizado diversas apresentações, 

inclusive após a finalização da disciplina, ficando em cartaz durante três anos, com direito a 

adaptações, troca de atores e remontagens, dando origem ao Grupo Acordes de Teatro7, coletivo 

teatral do qual faço parte, em que compartilho minhas vivências e experiências cênicas. 

Durante o curso de especialização em Ensino na Educação Básica, realizado no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE – campus Maranguape), 

 
7  O Grupo Acordes de Teatro é um coletivo teatral de práticas artísticas e culturais da cidade de Maranguape, 

Região Metropolitana de Fortaleza, no Ceará. Estreou na noite do dia 6 de dezembro de 2014 em uma 

cerimônia cênica performática e desde então vem desenvolvendo e apresentando espetáculos, pesquisas de 

criação cênicas e trabalhos de formação poético-estético-educacionais. Informações retiradas do Portfólio do 

Grupo Acordes de Teatro. 
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ainda dentro da perspectiva de investigar procedimentos criativos e seus diversos estímulos em 

ambientes de ensino, decidi investir em um processo de pesquisa relacionando duas das 

metodologias mais utilizadas no ensino do Teatro há algum tempo: os jogos dramáticos e os 

jogos teatrais. A investigação Escola em cena: o processo de criação teatral na sala de aula com 

jogos dramáticos e jogos teatrais (FELIX, 2019) analisou processos de criação teatrais 

desenvolvidos em salas de aula do ensino fundamental e médio, observando nelas o potencial 

cênico criativo dos jogos (dramáticos e teatrais) na sala de aula, cartografando procedimentos de 

criação em ambientes de ensino de educação básica regular e analisando os alcances pedagógicos 

e criativos do jogo na escola como um potencializador da autonomia discente.  

Neste procedimento de investigação, resolvi acompanhar duas propostas de 

criação teatral, uma no ensino fundamental e outra no ensino médio, ambas realizadas por 

alunos da graduação em licenciatura em Teatro da UFC que estavam cumprindo a atividade 

de Estágio Supervisionado sob minha orientação, que construíram suas cenas tendo como 

material potencializador os jogos.  

Pautado nas ideias de Slade (1978) sobre o jogo dramático como uma atividade 

coletiva em que todos estão envolvidos ao mesmo tempo em ações dramáticas e nas ideias de 

Spolin (1979, 2013, 2014, 2015), que determina o jogo teatral como atividade que possui em 

sua realização a presença de plateia e a realização de experimentações cênicas através de 

procedimentos improvisacionais, analisei os procedimentos de projeção, projeto, 

planejamento e execução das atividades de criação, montagem, ensaios e apresentações das 

cenas e como estas reverberam e impactam a sala de aula e os seus sujeitos. 

A primeira proposta de criação teatral analisada nesta investigação tinha em seu 

plano de estágio a denominação O construir no/pelo faz de conta: criando cenas na escola, e 

este procedimento aconteceu em uma escola de ensino fundamental, especificamente com os 

anos finais, em uma turma extracurricular formada por alunos que haviam se inscrito para 

fazer parte no Grupo de Teatro da escola. Uma das faces norteadoras para este procedimento 

seria o jogo dramático como base criacional. A justificativa dessa escolha considerava a faixa 

etária dos alunos e o fato de compreender uma metodologia do ensino do Teatro que tem um 

caráter propedêutico dentro da aquisição linguística teatral, visto que aquele era o primeiro 

contato daqueles alunos com as habilidades e competências da cena. 

Após muitas sessões com a realização desses jogos, depois de superar um 

momento de resistência dos discentes para com a prática de jogos, chegou um momento 

delicado: a transição do jogo dramático para a cena, levando o que antes era particular para o 

público. O jogo dramático parte da lógica de todos estarem incluídos no jogo, não havendo, 
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pois, plateia, porém a proposta era, através dos procedimentos com o jogo dramático, fazer 

com que as experimentações que haviam acontecido sem plateia inspirassem e servissem de 

matéria-prima para a criação de cenas a serem levadas a público. Um dos pontos interessantes 

a ser observado neste percurso criativo é exatamente o procedimento de iniciar sem público e 

posteriormente utilizar os jogos como propulsores para as cenas a serem criadas e expostas, 

como se o conhecimento dramático-teatral através da brincadeira de representar passasse por 

um momento de incubação até o amadurecimento, para somente a partir daí ser exposto.  

A segunda proposta de criação teatral analisada nesta investigação tinha em seu 

plano de estágio a denominação Do jogo à cena: práticas com jogos teatrais na escola, e esse 

procedimento aconteceu em uma escola de ensino fundamental e médio, especificamente com 

as turmas de 1º ano do ensino médio dentro da disciplina Arte, na etapa que era dedicada à 

linguagem Teatro, ou seja, a turma era formada por educandos regularmente matriculados 

naquela série para o ensino na educação básica. Um elemento fundamentador desse 

procedimento de criação obviamente foi o jogo teatral. A escolha dessa metodologia se deu 

principalmente ao pensar a faixa etária dos alunos e a dinamicidade das propostas de atividades. 

Os discentes demonstraram nesta investigação um desejo muito intenso por 

resolver os problemas apresentados em cada um dos jogos. Movidos pela busca da solução, os 

discentes galgavam possibilidades de respostas, assim é importante deixar claro que o 

processo de descoberta dessas tais respostas – mesmo sabendo que não se existia uma 

resposta certa – mostrava-se muito mais potente artístico-pedagogicamente do que o próprio 

ponto de chegada. No processo de jogo, o educando construía o conhecimento cênico, 

problematizava os meandros da engenharia da criação teatral, aprendendo com a própria 

prática os procedimentos de criação ao qual acessava durante a prática dos jogos. 

O processo de criação, nesta situação específica, considerava os problemas 

lançados por cada jogo e, através das propostas de soluções cênicas apresentadas pelos alunos, 

construía-se o texto (e aqui é importante evidenciar que estamos falando tanto do texto 

escrito, a dramaturgia, como do texto teatral, as movimentações, entonações, corporeidades), 

que posteriormente passaria de uma cena improvisada para uma cena fixa – ensaiada, repetida 

e apresentada. 

Ao chegar ao mestrado, resolvi continuar na mesma linha de investigação: os 

processos de criação teatral dentro de ambientes educacionais, porém observando a memória 

como estímulo para a criação, desta vez em uma escola (FELIX, 2016). Assim, partia do 

princípio de problematizar a tríade: Teatro, escola e memória. O local selecionado para a 

pesquisa foi a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental (Emeief) Deputado José 
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Martins Rodrigues, instituição de ensino regular que atendia a cerca de 900 alunos e 

funcionava durante os três turnos.  

Muitos artistas-pesquisadores-docentes iniciam o seu processo de formação artística 

na escola, mesmo partindo de alguns arranjamentos bem questionáveis dentro da epistemologia 

da pedagogia do Teatro. Ainda assim, alguns apresentam experiências e aprendizagens 

significativas durante esse processo. A escola pode ser o primeiro e/ou o último – quiçá o único 

lugar – de uma experiência eminentemente prática de Arte, por isso esse espaço merece 

atenção. Lembremos: é onde todo o contingente das classes populares, em geral, está.  

Parti da hipótese de que a memória é uma categoria relevante para se 

problematizar, questionar e mobilizar pensamentos sobre identidade, autoconhecimento e 

sensação de pertencimento a algum local – neste caso, a escola –, quer dizer, partia da 

relação entre alunos-escola e seus quadros de memória, desenvolvendo um trabalho em que 

tinha como objetivo investigar o processo de criação teatral, experimentando o registro 

memorialista como matéria-prima, potencializadora para a criação de espetáculo. Um 

Grupo de Teatro foi criado na escola para a realização desta investigação. Os educandos 

tinham uma faixa etária variante entre 12 e 15 anos e se dividiam do 6º ao 9º ano, anos 

finais do ensino fundamental.  

Na busca por levantar questões referentes à tríade “escola, Teatro e processos 

criativos”, procurei, dentro da própria escola, aspectos que pudessem de alguma forma sondar 

a percepção dos estudantes sobre a temática escolhida. Então, realizei um levantamento com 

os discentes de 8º e 9º anos da escola para que apontassem possíveis relações entre si mesmos 

e as lembranças escolares. Esses apontamentos foram utilizados como inspiração para o 

processo de criação; com base neles, pude mapear alguns territórios sensíveis, estimulado pela 

tríade proposta, percebendo ainda zonas de negações e afirmações, proximidades e 

distanciamentos apontados pelos aprendizes.  

Ao analisar esses dados produzidos, outras questões foram emergindo durante o 

processo de investigação: de que forma poderia trabalhar com essas afirmativas no Teatro e 

na escola? Para tocar esses rastros da escola e observar quais seriam as zonas férteis para a 

serem trabalhadas neste ambiente, voltei a recorrer aos alunos de 8º e 9º anos da escola. 

Apliquei com eles um questionário que havia sido construído pelo Grupo de Teatro da escola, 

em que arguia sobre as situações e/ou locais da instituição que eles achavam mais 

interessantes. É importante esclarecer que não se tratava de escolher os locais/situações que 

eles acreditavam mais agradáveis, mas os que, de certo modo, eram para eles mais 
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estimulantes e provocantes, na intenção de escolher uma zona sobre a qual percorrer com as 

investigações dentro da escola: zona de experimentações que se denominava laboratório. 

Entre os mais apontados, estavam os tipos de professores; os tipos de alunos; as 

brincadeiras; os namoros proibidos; o recreio; a saída; os amigos da escola, que ocupou o 

primeiro lugar, quase uma unanimidade entre os temas pesquisados. Essas informações 

revelam o teor de importância da relação dos discentes com os outros colegas da escola, ou 

seja, o espaço propositivo do novo, que poderia emergir entre seus pares. Entre os menos 

apontados no levantamento, estavam a merenda; a sala de aula; a sala de leitura; as brigas; o 

acordar cedo para ir à aula; o bullying; a entrada; os funcionários; e a gestão da escola.  

Iniciamos os trabalhos práticos por uma base teatral, visto que, para se compor e 

criar em alguma linguagem, é necessário minimamente se conhecer os instrumentos de 

trabalho e saber como articulá-los para se construir um discurso. Foram realizados durante 

dois meses: jogos, exercícios, experimentações e estímulos para o trabalho de dicção, 

projeção, níveis, planos, tônus, profundidade, forma, ritmo, velocidade, palavras de valor e 

entonação, trabalhando corpo, voz, espaço, tempo e texto com os alunos do Grupo de Teatro. 

Após a finalização desta fase, adentramos nas práticas de laboratório de criação. 

Ao se conceber os planos laboratoriais e ao se problematizar sob quais 

perspectivas a categoria memória seria trabalhada dentro do processo de construção de cenas, 

foram necessários suportes epistemológicos que nos inspirassem possibilidades de facetas 

dessa categoria, fazendo com que pudéssemos observar a memória de maneira multifacetada, 

o que implicava aplicarmos nosso trato com ela de modo multirreferenciado.  

Para isso, nós nos apoiamos em alguns pensadores, como Nora (1993), que, ao 

falar dos lugares de memórias, indica que são restos de acontecimentos, vestígios, fragmentos 

de ações que sobraram e habitam/habitaram um lugar material, simbólico ou funcional, que 

nos possibilita, por meio de seus vestígios, reativar as memórias dos acontecimentos que já 

não estão em curso, considerando também os pensamentos de Halbwachs (1990), que trata da 

ideia de memória individual – que, por mais que derive de um acontecimento que envolva 

vários outros sujeitos, pode ser relatada de forma individual, a partir de um ponto de vista 

pessoal – e da ideia de memória coletiva – que só pode ser construída em um grupo no qual o 

sujeito se sinta identificado e pertencente a ele. Já Santos (2005), ao pensar sobre a produção 

de saberes e a sua relação com a memória e a identidade, considera que os conhecimentos 

construídos possuem a marca da forma como se compreende o mundo, e essa compreensão 

depende de nossa história de vida. E Pollak (1989, 1992), que, ao tratar sobre as ideias da 
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memória, frisa a memória como um elemento que constrói e problematiza a identidade, as 

imagens de si e a sensação de pertencimento ao sócius. 

Os laboratórios foram divididos nas seguintes experimentações:  

1.  Memórias de brincadeiras, investigando as brincadeiras que aconteciam nas 

escolas.  

2.  Memórias de desejos, problematizando os desejos e vontades existentes no 

contexto da escola, pensando, assim, de que forma o que se foi desejado na 

escola/por conta da escola se transformou em memória.  

3.  Memórias de sujeitos da escola, pesquisando os indivíduos que compõem e as 

relações e diálogos entre eles.  

4.  Memórias dos dedos, investigando o ato de apontar os defeitos, rir das 

deficiências, mostrar as falhas e as imperfeições que são comuns dos seres 

humanos.  

5.  Memórias secretas e segredos, estudando as proibições que ocorrem dentro da 

escola, as quais logo se tornam segredos, pois não podem ser compartilhadas 

com todas as pessoas.  

6.  Memórias relacionais, buscando fazer alusão à relação dos alunos com seus 

pares; eles com eles mesmos; amizades, brigas, namoros. Memórias 

compartilhadas dos que ocupam a mesma função dentro da escola, porém sem 

deixar de considerar que cada um tem o seu mundo de particularidades.  

7.  Memórias da saudade, tendo em vista a afirmação dos discentes. Ao se explorar 

as memórias da escola em geral, percebeu-se que todas as vivências que 

aconteceram naquele ambiente, em um curto tempo, deixaram de acontecer. 

Esses laboratórios serviram de inspiração para a construção do texto dramático e 

da encenação, em que se registrou o que foi improvisado em sala de aula por meio de 

diários de bordo, fotos, vídeos, áudios, entre outros, para que posteriormente pudessem se 

tornar material criativo. Assim, as cenas construídas tratavam de temáticas como: o ato de 

acordar e arrumar-se para ir à escola (ver Imagem 8); as brincadeiras que os alunos praticam 

na escola; o enrijecimento do estudante na escola; o que diziam as guerras de bolinhas de 

papel (ver Imagem 5); o que abordavam os sonhos formativos e sentimentais dos educandos; 

os tipos de professores e estudantes; as brincadeiras e apelidos – uma leitura crítica do que os 

alunos fazem com os “defeitos” de seus colegas; as amizades na escola (ver Imagem 7); as 

artimanhas e danações, entre outras atividades. O espetáculo gerado ganhou o nome de Rastro 

e realizou apresentações em diversos lugares de variadas cidades. 
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Imagem 5 – Cena “Velho clássico atual” do espetáculo Rastro 

 
Fonte: Jeimison Almeida (2015). 

 
Imagem 6 – Cena “Âmago” do espetáculo Rastro  

 
Fonte: Jeimison Almeida (2015). 
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Imagem 7 – Cena “Acorda” do espetáculo Rastro  

 
Fonte: Jeimison Almeida (2015). 

 

As reverberações desses processos de criação em ambientes de ensino 

conduzidos e observados por mim trazem questões que abarcam a construção do 

conhecimento artístico teatral do aluno, como a percepção das habilidades e competências 

cênicas estimuladas pela criação vivida em contato com a materialidade dos objetos, com 

os aspectos relacionais entre as pessoas e com as práticas possibilitadas pelos jogos 

teatrais; a construção de uma identidade e o sentimento de pertença ao outro e a grupos 

através do exercício cênico da busca; e a construção da representação das memórias. Com 

essas investigações, vi o impacto dos processos de criação nos sujeitos e na escola, como 

também em mim, bem como as suas possibilidades como recurso metodológico e artístico-                   

-pedagógico que partia de diferentes estímulos. 

 

2.2 Rotas artísticas pelos palcos 

 

As práticas artístico-pedagógicas realizadas no universo acadêmico influenciam 

também as práticas de criação realizadas nos Grupos de Teatro, no universo profissional. É 
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possível perceber que se gera um ciclo de retroalimentação em que um universo nutre o 

outro, em constante troca de afetações. É necessário esclarecer também que não 

necessariamente são práticas dissociadas, mas que são práticas que possuem perspectivas 

distintas em algumas instâncias, assim como também possuem perspectivas confluentes em 

outras. Em algumas situações, um objeto de investigação se recria em outro.  

Essa mesma conexão acontece entre a prática artística profissional e a prática 

artística escolar, mas respeitando-se as distinções e confluências. Telles (2012, p. 18) 

apresenta a ideia, por exemplo, de que “[...] o exercício docente não se encontra descolado 

de sua prática artística”. Ao se encontrar conectado, são desvelados dentro dos nossos 

rastros de processos pedagógicos elementos que derivam de nossa prática artística que 

acontece em outros espaços além do ambiente acadêmico e da escola. Então, técnicas e 

temáticas, praticadas e exercitadas em nossos grupos artísticos, reverberam dentro das 

técnicas e temáticas também levadas para a sala de aula, guardadas as suas devidas 

proporções de complexidade e de conhecimento prévio necessário para executá-las. É assim 

que a transposição desses elementos de um universo (artístico profissional) ao outro 

(artístico escolar) acontece, “[...] na reelaboração destas vivências em novos arranjos [...]” 

(TELLES, 2012, p. 18), focados no complexo de construção do conhecimento em ambientes 

de ensino. Ao se revelar essa perspectiva que aproxima essas conexões, torna-se relevante 

também atravessarmos os relatos das práticas de criação realizadas em meu Grupo de 

Teatro. Selecionei três procedimentos criativos desenvolvidos com o Grupo Acordes de 

Teatro para que pudéssemos pensar com experimentações de ensino-aprendizagem.  

O primeiro procedimento trata do projeto que resultou no espetáculo Ser-                     

-Criança, que investiga o indivíduo criança percorrendo diversos territórios por que este ser 

também perpassa. Brincadeiras, brigas, descobertas, namoros, gêneros, feridas, protestos, 

modos de ver, ouvir, provar, sentir, tocar e mover um mundo que ele mesmo cria (ver 

Imagens 8 e 9). O processo de criação desse espetáculo aconteceu através de laboratórios de 

investigação nos quais, separados por temáticas, os atores e a direção do espetáculo foram 

experimentando cenas através de desafios cênicos, estimulados junto ao tema. Assim, 

operava-se focalizando-se o trabalho imaginativo junto às memórias.  
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Imagem 8 – Espetáculo Ser-Criança – Monólogo 1 

 
Fonte: Gilvamberto Felix (2016). 

 
Imagem 9 – Espetáculo Ser-Criança – Programa de Criança  

 
Fonte: Gilvamberto Felix (2016). 
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Um dos determinantes de criação desse espetáculo foi a estética do Teatro 

Contemporâneo8, que, dentre algumas perspectivas outras, experimenta recursos como: a 

hibridação das linguagens, o uso de recursos tecnológicos, a fragmentação dramatúrgica, entre 

outros. A partir dessa investigação, “células cênicas” foram geradas e um texto construído a 

partir do que havia sido problematizado em cena. O espetáculo resultante apresentava sua 

organização em quadros de cenas independentes, costuradas pelas temáticas da infância, sempre 

ancoradas em questionamentos sobre o estranho viver da contemporaneidade. 

O segundo procedimento aqui observado trata do processo que gerou o espetáculo 

Clownfusão, construído sob a estética do palhaço. Consta de uma história que se passa num 

canal de televisão (TV). Os palhaços Neri, Nina, Zito, Dinha, Tobi e Vanda compõem o elenco 

da TV Clown, emissora na qual são exibidos quadros e programas que questionam o mundo e 

o modo de vida do ser humano através do cômico, uma miscelânea de situações do cotidiano 

que indagam os valores humanos e a condição humana no seio da sociedade contemporânea.  

Perdão, aceitação, liberdade, solidariedade, amor, companheirismo, alegria, 

alteridade e outros valores são fios condutores que direcionam o elenco desta TV, até que a 

emissora declara falência (ver Imagens 10, 11 e 12). Este espetáculo teve como um dos 

determinantes de criação os aspectos referentes às técnicas de palhaçaria9, em conexão com a 

temática dos valores humanos. Em uma primeira etapa, realizamos uma imersão na 

construção dos perfis clowns10 de cada ator do elenco para que fôssemos mergulhando, então, 

na técnica estudada: iniciar o processo de criação e construção do espetáculo partindo do 

trabalho cênico com as figuras clownescas. A criação de cena aconteceu com a seleção de 

trilhas sonoras e a composição de matrizes corporais clownescas que desaguavam na 

composição final cênica.  

 
8  O Teatro Contemporâneo como estética é uma modalidade cênica que também contrapõe e caotiza as 

estéticas que o antecedem. Se as estéticas modernas são marcadas pelo conceito de ruptura com o clássico, a 

estética contemporânea não só rompe, mas explode, fragmenta, mistura e espalha o que veio anteriormente. 

Questões da contemporaneidade social são levadas às cenas, como as temáticas em discussão no mundo: 

meio ambiente, raça e igualdade racial, questões de gênero, questões relacionadas à solidão e ao abandono, 

entre outros assuntos que estão sempre em discussão na sociedade. Intensifica-se a incorporação de outras 

linguagens dentro da cena teatral, sendo permitidos na narrativa uma reversão, um bagunçamento, uma 

fragmentação, tornando-se um elemento fluido e vaporizado dentro da cena contemporânea. As tecnologias 

digitais entram em cena e é possível vermos projeções, programas e sistemas, entre outras possibilidades no 

Teatro. A cena antes formada é deformada, reformada, conformada e disformada em muitas formas. 
9  Referente às estratégias metodológicas de interpretação/representação e construção da figura do palhaço, 

percebendo e investigando a comicidade, truques, corporeidades, sonoridades, entre vários outros elementos 

que formam o ser palhaço. 
10  Sinônimo de “palhaço”. Alguns pensadores atribuem um gênero específico de palhaços a essa nomenclatura, 

porém, em inglês, “clown” é o termo correspondente a “palhaço”. No caso deste espetáculo, utilizávamos 

uma perspectiva de construção personal mais voltada para o palhaço e seu corpo, que, apesar de expressar 

algumas sonoridades e utilizar algumas palavras, não recorria à forma corrente das línguas vernáculas, 

optando mais por onomatopeias e glossolalia ou xenoglossia. 
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Imagem 10 – Espetáculo Clownfusão – Clownzinha mágica 

 
Fonte: Gilvamberto Felix (2016). 

 

Imagem 11 – Espetáculo Clownfusão – Clownfusões de amor  

 
Fonte: Gilvamberto Felix (2016). 
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Imagem 12 – Espetáculo Clownfusão – Fim da TV Clown  

 
Fonte: Gilvamberto Felix (2016). 

 

O terceiro processo de criação aqui problematizado se chama Marias e trata de um 

espetáculo homônimo que apresenta diferentes perfis femininos da sociedade contemporânea, 

os quais permitem investigar cenicamente as perspectivas da vida da mulher na 

contemporaneidade, observada de diversos pontos de vista. Ainda em processo de montagem, 

a dramaturgia desse espetáculo foi construída baseada em diferentes relatos de mulheres 

coletados em entrevistas realizadas, em histórias compartilhadas em redes sociais, bem como 

em fatos buscados em revistas, jornais e outros periódicos. A partir dessas fontes de 

inspiração temática, foram concebidas diversas Marias, cada uma atribuída a um nome 

complementar que delimitava também os assuntos que eram tratados nas cenas, como na cena 

Maria das Dores, em que se reflete sobre a mulher nordestina e o seu sofrimento. Com cenas 

também organizadas em quadros e costuradas pela temática do feminino, a encenação foi 

direcionada à construção dos perfis femininos apresentados na dramaturgia elaborada. Vale 

ressaltar que se considerava sempre a construção de um universo onírico, em que todas essas 

múltiplas facetas do ser mulher eram apresentadas: ficcionava-se o real. 

Ao se pensar um percurso criativo, está se pensando quais serão os elementos que 

irão nortear e fornecer balizas para o trabalho cênico e, de alguma forma, inspirar, provocar, 

estimular e, por que não dizer, direcionar o processo de criação. Assim, ao se determinar 

elementos que delimitam o processo de criação, escolhem-se pontos estruturantes avaliados 
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como importantes para que o procedimento de criação chegue a mobilizar lugares, gestos, 

falas e temporalidades não acostumadas. O caráter de investigação lança mão de 

possibilidades, sugerindo territórios a serem explorados, construindo, instantânea e 

momentaneamente, pontes de acesso a espaços criacionais, fazendo com que, às vezes, o 

projeto tome outros rumos, durante o seu processo de criação, com relação a escolhas 

inicialmente elencadas. Assim, dentro da prática artística em Grupos de Teatro, engendram-se 

procedimentos que são eminentemente artístico-pedagógicos, visto que respondem a questões 

da cena dramática, embora tenham de lidar, para isso, com planejamentos, procedimentos 

para a construção dos objetos de conhecimento da cena e experimentações de linguagens. 

 

2.3 Rotas de rotas da criação na escola 

 

A experiência de ter sido professor substituto do curso de licenciatura em Teatro 

da UFC durante cinco semestres, especificamente no setor de estudos de Teatro e Educação, 

pôde ampliar as minhas vivências com a escola, além das que eu já tinha atuado como aluno e 

professor da educação básica. No setor de estudo das pedagogias do Teatro e do Teatro-                     

-Educação, estão as disciplinas que formam o teatro-educador. Ao ministrar essas disciplinas, 

pude acompanhar diversas realidades em variados espaços educacionais distintos, através de 

estudos que investigavam as metodologias do ensino do Teatro e as atividades que 

propunham suas aplicações e análises, práticas educacionais em interpretação e direção na 

escola, aspectos visuais e sonoros da cena em sala de aula na educação básica, cultura popular 

na educação, estágios supervisionados e experiências em escolas e outros ambientes de 

ensino, como ONGs e Igrejas. Cada espaço, com suas particularidades, subjetividades e 

individualidades, era percorrido imageticamente.  

Educação teatral: metodologias e tendências11 era o componente curricular no qual 

eram discutidas e praticadas as metodologias de ensino em Teatro em maior evidência e prática 

na educação básica escolar da atualidade. Entre reflexões teóricas e oficinas de experimentação 

das metodologias, perpassávamos por uma construção de conhecimento metodológico para a 

construção da personalidade e perfil docente-teatral de cada participante da disciplina, 

despertando o meu olhar a observar, dentro de cada uma das metodologias estudadas – já que 

 
11  Educação teatral: metodologias e tendências: estudos e atividades prático-teóricas enfocando sistemas e 

metodologias que historicamente têm se valido de jogos teatrais ou dramáticos para a implementação do 

Teatro na Educação: Viola Spolin, Ingrid Koudela, Peter Slade, Richard Courtney, Ricardo Japiassu, Jean-                 

-Pierre Ryngaert, entre outros. Reflexão sobre processos de aprendizagem teatral em escolas do ensino 

fundamental e médio e sobre as possibilidades que as experiências teatrais contemporâneas oferecem ao 

ensino de Teatro no sistema educacional formal. O papel do condutor de aulas de Teatro na educação. 
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estas eram as aplicadas com maior frequência no ensino da educação básica –, os aspectos de 

criação que cada uma possibilitava através de seus recursos e técnicas aplicadas12. 

Na disciplina Fundamentos da Arte na Educação13, estudava-se a história do 

ensino de Arte no Brasil e as principais tendências e abordagens para seu ensino na 

contemporaneidade. Percorríamos, assim, diversos períodos e relacionávamos os 

acontecimentos históricos e educacionais às atividades artísticas exercidas no contexto 

escolar, bem como também contextualizávamos a prática de sala de aula influenciada pela 

prática artística profissional que acontecia em grupos e coletivos e nas escolas de Arte 

independentes que ministravam aula das linguagens artísticas em suas especificidades. Uma 

das atividades propostas nesse componente curricular era a construção de uma linha do 

tempo, exercício baseado em alguns estudos (GOLDBERG; BEZERRA, 2012; GOLDBERG; 

OLINDA; BEZERRA, 2012; HERNÁNDEZ; TOURINHO; MARTINS, 2006), em que o 

aluno era convidado a recompor sua história de vida e relacioná-la com a Arte e o seu ensino, 

trazendo influências, práticas e experiências com relação à formação formal, não formal e 

informal. Com o ministrar dessa disciplina, duas questões foram elucidadas: as experiências 

exitosas que aconteceram em algumas escolas que possuíam professores formados nas 

linguagens específicas de Arte e como diversas práticas ainda amornavam e desencorajavam o 

processo de criação artística na escola, fazendo perdurar, assim, práticas que aconteciam na 

época em que eu estive como aluno da educação básica, que advinham de práticas 

transmitidas desde os primórdios da educação brasileira, recebendo respingos de cada período 

e suas respectivas perspectivas do ensino de Arte. Esses períodos e práticas trouxeram à luz os 

aspectos de criação que eram inibidos e estimulados em cada uma delas. 

Essa realidade foi fortemente observada ainda nas atividades de acompanhamento 

dos Estágios supervisionados14, em que, ao visitar as escolas que eram campos de estágios dos 

 
12  Pesquisa em desenvolvimento que analisa os aspectos casulares nas metodologias de ensino do Teatro e suas 

reverberações no ensino de Teatro na contemporaneidade. 
13  Fundamentos da Arte na educação: estudo de teorias e práticas educativas em Arte. A relação Educação e 

Arte no contexto brasileiro. Panorama atual das investigações feitas em Arte e Educação. 
14  Estágio supervisionado I: análise e avaliação de uma experiência do ensino teatral efetivamente realizada, 

envolvendo investigação sobre aspectos do cotidiano escolar. Reflexão em torno das políticas educacionais, 

sobre a organização do trabalho na escola e sobre a prática pedagógica com o Teatro. Estágio supervisionado II: 

programação, execução e avaliação de uma proposta de estágio compreendendo: diagnóstico da realidade 

escolar, participação nas atividades pedagógicas da unidade escolar e direção do processo de ensino-                            

-aprendizagem. Análise e avaliação das experiências de ensino teatral realizadas. Estágio supervisionado III: 

aprofundamento da experiência vivida em Estágio supervisionado I e II. Práticas de caráter investigativo no 

ensino do Teatro e seus possíveis resultados cênicos individuais ou coletivos. Estágio supervisionado IV: 

intervenção pedagógica concatenada com as vivências realizadas nas disciplinas de Estágio I, II, III, buscando 

um aprofundamento do trabalho realizado e uma avaliação deste como um todo: pesquisa sobre aspectos 

didáticos, sociais e políticos da prática escolar. Processo de caráter interdisciplinar com realização teatral em 
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alunos, foi percebido que as mesmas práticas relatadas pelos educandos de graduação 

aconteciam ainda com os de educação básica, encontrando mais uma vez com o professor de 

outras disciplinas que ministram o componente Arte, mas “[...] nunca leram nenhum livro sobre 

arte-educação e pensam que arte na escola é dar folhas para colorir com corações para o Dia das 

Mães, soldados no Dia da Independência, e assim por diante” (BARBOSA, 1989, p. 177).  

Ainda nas escolas que possuíam professores formados nas linguagens específicas 

e possuíam um trabalho mais problematizador, que consideravam as etapas do processo 

criativo e que propunham práticas de construção do aprendizado artístico dentro de outras 

perspectivas além das apresentadas, vários outros impedimentos estruturais e materiais eram 

encontrados como elementos que funcionavam como barreiras para a execução de processos 

de criação em sala de aula. Deparei-me, então, com “[...] turmas abarrotadas de alunos, espaço 

físico inadequado, tempo insuficiente para preparação e desenvolvimento das aulas, má 

qualidade do material didático, diálogo truncado e falta de parcerias [...]” (SANTANA, 2002, 

p. 251). Ainda que o professor estivesse disposto a realizar um trabalho longe das nossas 

velhas conhecidas práticas, esbarrava em impedimentos de outra ordem, fazendo com que se 

observasse o valor de estratégias que estes professores e estagiários realizavam para driblar 

estes entraves e conseguir estimular a construção de conhecimento através dos processos 

criativos no ambiente escolar. 

Na disciplina de Iniciativas em Teatro-Educação15, eram realizadas a elaboração, 

aplicação e avaliação de um projeto pedagógico-teatral para ser executado em instituições de 

ensino não formal, como associações, fundações, escolas de Arte, grupos religiosos e teatrais, 

ambientes de privação de liberdade, etc. Com uma óptica de relacionar os elementos Teatro e 

comunidade, foi possível verificar como se engendram os processos de ensino-aprendizagem 

teatral e suas relações com o processo de criação dentro dessa perspectiva que difere da 

perspectiva escolar, em que os participantes não são separados por idade/grau de 

conhecimento e não existe um horário fixo e regulado de atividades que devem ser 

obrigatoriamente percorridas, avaliações periódicas, gradações e hierarquizações de níveis, 

entre outras diversas diferenças da educação escolarizada. Assim, os licenciandos eram 

convidados a desbravar ambientes, muitas vezes, desconhecidos para eles e planejar uma 

prática teatral tendo como perspectivas as determinantes das características, necessidades e 

 
docência direcionado à elaboração de um resultado cênico individual ou coletivo. Potencialidades do estágio 

como possível campo de investigação para o trabalho de conclusão de curso. 
15  Iniciativas em Teatro-Educação: estudos prático-teóricos – enfocando diversos setores da sociedade e 

diversas faixas etárias – de abordagens teóricas e propostas de docência teatral em âmbitos externos ao 

contexto escolar formal. Os papéis do condutor em uma aula de Teatro e em processos grupais teatrais. 

Estudos de caso de práticas de docência teatral, enfatizando seu teor político-social. 
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possibilidades de cada espaço não formal que estava sendo investigado, encontrando também 

nestes espaços alguns impedimentos similares aos apresentados anteriormente no ambiente 

escolar, mas achando também caminhos e possibilidades outras para a criação neste novo 

ambiente e construindo, junto com esta variável, propostas de investigação cênica. 

Para além dessas questões, pude orientar trabalhos de construção artístico-teatral 

durante os estágios na escola, em que os licenciandos elaboravam propostas de acordo com cada 

etapa prevista (observação, intervenção, regência e realização de projeto artístico-pedagógico) e 

as executavam no ambiente escolar, e os projetos artístico-pedagógicos desenvolvidos nas 

comunidades. Nas comunidades, o auditório social manifestava mais sua expectativa e suas 

intervenções junto às temáticas tratadas, porquanto eram bandeiras de lutas comuns. 

Acompanhei diversos processos criativos que tinham variadas perspectivas, partindo 

de estímulos narrativos, sonoros, mnemônicos, visuais, verbais e de metodologias de ensino já 

consolidadas anteriormente ou desenvolvidas por eles durante a graduação ou em experiências 

para além da academia. Algumas dessas experimentações apresentavam suas produções para a 

comunidade, para a escola e outros públicos, através dos espetáculos, performances, 

instalações, etc., ou convidavam a comunidade e/ou os membros da escola a assistirem a uma 

aula aberta, a uma abertura de processos criativos novos, ou ainda convocavam participações 

para além da própria aula de Teatro, para que, junto com os alunos, pudessem compreender de 

dentro o alcance do processo de criação teatral em ambientes de ensino.  

Dessa vez, não foram luzes de resistência que se acenderam ao fundo do palco, foi 

uma verdadeira explosão de cores que se fez diante de meus olhos, a provocar uma 

multiplicidade de procedimentos dentro do processo de criação em ambiente educacional. As 

possibilidades eram incontáveis e estimulavam a reflexão sobre caminhos e sentidos, direções 

de cena e territórios novos da imaginação que iam sendo explorados. 

 

2.4 Rotas dos olhares que desejam Arte 

 

Provocado por todos esses múltiplos estímulos, passei a direcionar meu olhar para 

os processos de criação dentro de ambientes de ensino de forma cada vez mais apurada, para 

que pudesse mergulhar e me aprofundar nessa zona crítica. Com os sentidos mais aguçados, a 

cada dia essas práticas pareciam revelar novas perspectivas e os momentos de contato com a 

criação em ambientes de ensino foram cada vez mais se intensificando, no sentido de se 

tornarem experiências significativas e que me provocavam reflexões. Assim, houve quatro 

situações-problema que espargiram ainda mais as percepções desta pesquisa.  
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Com a proximidade do final do ano letivo, as escolas começam a preparar suas 

culminâncias de projetos, mostras culturais, gincanas, feiras culturais e eventos congêneres. 

Muitas dessas atividades necessitam de professores que avaliem e analisem – ainda que seja uma 

tarefa hercúlea e complexa – as atividades artísticas realizadas nesses eventos. Em algumas 

escolas já se é possível notar a presença de avaliações mais processuais, em que o planejamento 

e a construção antes da apresentação também são avaliados; em outras, as avaliações não visam a 

um ranqueamento, ou seja, não se busca a melhor apresentação, mas cada encenação é avaliada 

de acordo com o seu desempenho no percurso todo, de modo que todos podem atingir a nota 

máxima. Havia, porém, outras experiências que permaneciam com o sistema puramente 

classificatório, repleto de competitividade, negligenciando os aspectos relacionados à construção 

do conhecimento artístico, isto é, acabavam por demonstrar que a competitividade era o cerne de 

tudo, desnaturando o processo de ensino-aprendizagem artístico. 

Outra cena vivida nos mostra como os olhares do outro que trazemos dentro de 

nós mesmos podem ser extremamente limitantes e que a escola deve refletir sobre isso. Esse 

olhar, às vezes, é mercadológico, advém do que o consumo “vende” como estética. Fui 

convidado por uma ex-aluna a fazer parte da banca de avaliação de trabalhos artísticos de uma 

Semana Cultural de uma escola particular que atende desde o ensino infantil até o ensino 

médio. Ao realizar o convite a mim, que aceitei de pronto – pois acredito que esses eventos 

possuem um grande potencial de construção de conhecimento, desde que bem instruídos e 

direcionados –, fui informado que haveria uma abertura com uma apresentação com 300 

crianças. Fiquei extremamente estimulado e, no período em que esperava esse dia chegar, 

tentei por diversas vezes imaginar como seria uma apresentação com 300 crianças. Seria um 

flash mob16? Quem orientou tantos alunos assim? Como foi um processo criativo com essa 

quantidade de gente envolvida? Será que foram formadas várias equipes? Os questionamentos 

não paravam de chegar à minha mente. 

O grande dia havia chegado e fui à escola mais ansioso para assistir à abertura 

prometida do que aos trabalhos que iria avaliar. Logo, após as formalidades comuns desses 

eventos, anunciaram a apresentação, quando começaram a entrar em fila indiana as crianças 

prometidas. Eram, na verdade, 306, e ainda tinham faltado alguns estudantes, divididos em 30 

fileiras com dez alunos e uma fileira com seis. A ansiedade era tanta que eu me permiti fazer a 

contagem. 

 
16  É uma ação artística performática em que grupos de pessoas se reúnem em espaços públicos e/ou abertos 

para a realização de uma determinada apresentação. As versões mais conhecidas de flash mob podem ser 

exemplificadas nas coreografias que acontecem com diversas pessoas em shoppings, quando, de repente, 

todos começam a executar a ação prevista. 
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As crianças possuíam uma cartolina dobrada na mão, que forjava um livro; deduzi 

rapidamente que se tratava do tema da apresentação. Uma música foi posta e as crianças 

começaram a produzir movimentos totalmente mecanizados, que pareciam ilustrar o que a 

letra da música dizia: “No céu, levantam as mãos; na terra, se abaixam; e, no coração, formam 

este com as mãos”. As cabeças, porém, estavam rígidas, os olhos fixados em algum lugar, e 

eu não conseguia entender qual era a proposta de elas estarem tão atentas ao olharem para o 

horizonte. Quando olhei para trás, uma fileira de professoras estava sobre o último degrau das 

arquibancadas. As professoras realizavam os movimentos, e as crianças desesperadamente 

tentavam copiá-las para seguir aquilo que a música dizia. Fiquei estático. Parecia não 

acreditar no que estava vendo. 

À cabeça me veio a memória o fato citado por Barbosa (1989, p. 174), em que o 

governador de São Paulo determinou que, no fim da década de 1970, “[...] os professores de 

arte deveriam preparar seus alunos para cantar algumas canções, a fim de participar de um 

coral de 30.000 vozes na Festa de Natal do Governo”. Correlacionando as duas situações, 

fiquei a me questionar sobre quais seriam, de fato, os aspectos de criação que foram 

trabalhadas para realizar aquelas apresentações? O que estava sendo aprendido naquela 

situação? Onde estava a criação? Algumas crianças realmente não conseguiam sequer se 

mexer direito porque estavam preocupadas em olhar fixamente para as professoras e realizar 

os movimentos. Elas não estavam produzindo, mas sim literalmente reproduzindo. Fiquei a 

me questionar: o que estes professores entendem por criação na escola? 

Em outra escola, desta vez pública, fui convidado para uma Feira de Projetos por 

um ex-professor meu, que agora estava como coordenador. Na Feira, os alunos recebiam uma 

temática e deveriam sobre ela preparar uma sala temática, dentro da qual deveriam acontecer 

apresentações de dados históricos e geográficos, apresentar curiosidades e realizar a apresentação 

de uma coreografia, de um esquete teatral, um painel com desenhos e uma paródia, todas estas 

criações devendo estar ligadas à temática que havia sido destinada para aquela turma.  

Cada equipe apresentava o seu trabalho dentro da sala e repetia esse procedimento 

várias vezes durante o dia, nos dois turnos. Eles apresentavam mais de 25 vezes por dia de 

exposição, que geralmente acontecia durante dois ou três dias. As avaliações aconteciam no 

último dia, pois, segundo os coordenadores, os discentes já teriam tido chance de maturar os 

trabalhos. Adentrei a primeira sala junto com os outros dois avaliadores e rapidamente 

escutamos burburinhos em todos os lugares sobre a temida chegada dos avaliadores.  

A apresentação da sala temática se iniciou, quando fomos convidados a percorrer 

um caminho dentro da sala para que todos os aspectos pedidos no edital fossem apresentados. 
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Por fim, hora do esquete. Ao iniciar o esquete, percebi que o começo dele lembrava um vídeo 

de um grupo a que já havia assistido na internet. Com o passar do tempo, comecei a perceber 

que as similaridades eram muitas e fiquei com aquela inquietação me incomodando; ao fim da 

apresentação da sala, os discentes agradeceram a nossa presença e nos retiramos da sala. Fui à 

sala dos professores e lá pude perceber que se tratava de uma cópia quase que literal do vídeo 

do qual eu tinha me recordado: as falas, as entonações, as marcações, as movimentações, os 

gestos, os tempos de pausa, tudo havia sido retirado daquele vídeo. Fiquei bastante tempo 

reflexivo sobre isso, pois o edital pedia a criação e apresentação de um esquete teatral. E aí 

me questionei: o que estes educandos entendem por criação na escola? 

Nas escolas particulares, esses projetos de fim de ano são bastante fortes, para os 

quais as turmas contratam profissionais da cidade com vistas a conduzirem seus processos de 

construção de um espetáculo e a apresentação destes. Figurinos são confeccionados, 

maquiadores contratados, cenários construídos, material de iluminação alugado e músicas do 

espetáculo gravadas em um estúdio por uma banda também contratada, uma realidade 

completamente diferente daquela apresentada em escolas públicas, nas quais, em algumas 

situações, o aluno não pode participar do Teatro porque não pode ir no contraturno, por 

trabalhar para ajudar os pais em casa, entre outros casos. 

Fui contratado por um grupo de pais para realizar uma dessas montagens em 

escolas. Várias determinantes foram jogadas a princípio: o curto tempo para a preparação, a 

duração da apresentação, a quantidade de cenário que pode ser utilizado, entre outras. Montar 

um espetáculo assim é um processo quase cirúrgico, e estou me referindo às cirurgias 

neurológicas, que oferecem risco de paralisia, no caso, paralisia criativa. Podíamos ensaiar 

todos os dias, mas aos sábados aconteciam os mutirões de ensaios, em que todas as turmas 

ensaiavam, processo acompanhado pela coordenação/direção da escola. Talvez o termo 

“vigiar” caiba melhor. Após os primeiros ensaios, chegou o dia do primeiro mutirão, e cada 

turma ficava em uma sala. 

Estávamos caminhando dentro do nosso cronograma previsto para a construção de 

umas cenas desenvolvidas através das brincadeiras de infância de cada aluno, porém a gestão 

escolar ficou extremamente preocupada, pois as outras turmas não estavam perdendo tempo 

criando, elas já estavam com seus textos e personagens definidos, os quais outros professores 

lhes haviam mandado divididos anteriormente e a própria gestão havia distribuído os 

personagens de acordo com o perfil de cada papel. Primeiramente eu fiquei paralisado com o 

que eu tinha acabado de ouvir; quando meu espírito retornou ao meu corpo, eu gentilmente 

expliquei que me dedicava muito aos processos de criação em escola e os estudava 
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constantemente. Pedi-lhes confiança em meu trabalho e lhes informei que os prazos seriam 

cumpridos da melhor maneira possível. Voltaram a questionar afirmando que os discentes não 

estavam acostumados com o que eu estava propondo; mesmo os estudantes gostando, elas se 

preocupavam com o que os pais iriam achar daquilo. Segundo elas, os educandos estavam 

acostumados a receberem e decorarem o texto, enquanto o professor lhes mostrava os 

movimentos, os gestos, o local onde cada um tinha que ficar e a hora de se movimentar e 

falar. Consegui convencê-las a prosseguir com o meu planejamento; tudo correu dentro do 

planejado – talvez como nunca tenha acontecido na minha carreira docente –, e a turma ficou 

em primeiro lugar. Ante todos esses acontecimentos, pergunto-me: o que a gestão entende por 

criação na escola? 

Em uma escola militar, também contratado por um grupo de pais para o Festival 

de Arte do final de ano do colégio, desenvolvi um processo similar ao que encontrei 

anteriormente. Por incrível que pareça, porém, os procedimentos aconteceram da forma mais 

fluida possível, em que trabalhamos com textos de cordel, literatura nordestina e outros 

estímulos. O que dilatou meus olhos nesses procedimentos não foi o que realizamos durante o 

processo de montagem, mas o que fizemos no dia da apresentação.  

Os alunos, muito enérgicos com o fato de estarem pela primeira vez em um palco, 

chegaram mostrando toda a sua euforia. Um dos discentes que durante o processo havia se 

mostrado como um dos mais ávidos apareceu meio calado, o que me chamou a atenção. 

Questionei o que estava acontecendo, e ele me respondeu que ninguém vinha assisti-lo; 

entendi prontamente que ele estava falando de seus familiares, pois a plateia estava tão lotada 

que foi preciso improvisar com cadeiras de plástico para comportar todo o público. Eu disse 

que era normal, que nem sempre as pessoas poderiam estar presentes, e ele me informou que 

seus pais tinham pedido para que eu, o professor, filmasse a apresentação. Eu disse que não 

conseguiria, porque deveria prestar atenção no esquete e iria me esquecer de posicionar o 

celular corretamente. O irmão mais velho de outro aluno ouviu e disse que poderia fazer o que 

ele havia me pedido. Fiquei com uma pulga atrás da orelha. Os outros pais e familiares 

estavam todos lá para verem seus filhos no palco. 

Posicionei-me no final da plateia para contemplar a apresentação do esquete. 

Quando o diretor escolar anunciou que iria começar, a maioria dos pais que estavam ali 

presentes ergueu seus smartphones e começou a filmar a apresentação. Aquela cena me deixou 

mais encucado ainda. Os pais estavam ali presentes, mas estavam assistindo a seus filhos pela 

tela do celular. Mesmo tendo a possibilidade de assistir ali, naquele momento, perceber coisas 

que a câmera do celular jamais captaria, eles optaram por assistir, ainda que presentes, distantes, 
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separados pela tela do dispositivo. Reflexivo, pensei em pegar meu telefone para registrar o 

momento, pois seria magnífico poder ilustrar algum escrito científico sobre isso: milhares de 

telas acesas transmitindo algo que acontencia a alguns metros, mas me vi na mesma condição 

daqueles pais; refleti mais uma vez e resolvi voltar a contemplar as encenações que estavam 

sendo apresentadas. E fiquei a me questionar: o que os pais entendem por criação na escola? 

Mesmo considerando o fato de ter conversado com as professoras das 300 

crianças, deixei umas anotações para os alunos na ficha de avaliação da cena copiada; 

consegui argumentar com a gestão e propus ao grupo de pais que nas próximas apresentações 

selecionasse – ou até mesmo contratasse – alguém para realizar o registro videográfico e 

depois socializasse o vídeo com os demais; fiquei muito provocado com essas situações. Não 

estou a procurar responsáveis por essas ações; comecei a perceber que os processos de criação 

dentro da escola sempre aconteceram, ainda que cheios de equívocos, e vão continuar 

acontecendo. Essas situações afloraram minha cabeça para perceber que a relação Teatro, 

escola e processos de criação constitui-se como um terreno fértil.   

Com essas situações, também foram revelados alguns sujeitos que perpassam pela 

tríade estabelecida, os professores, os alunos, a gestão e os pais, ou seja, a comunidade escolar. 

Costumo dizer aos meus discentes da graduação que precisamos educar toda a comunidade 

escolar, pois ela ainda não compreende a Arte-Educação e seus procedimentos. Assim, é quase 

como construir castelos de areia na beirada da praia. Em um espetáculo chamado MMC17, em 

que desenvolvemos uma leitura dramática que perpassa pelas temáticas da formação e 

experiências da docência em Arte/Teatro, escrevi uma cena que fazia uma analogia entre o 

trabalho do professor de Arte e a ação da construção de castelos de areia na beirada da praia. 

Nesta cena, eu questiono o quão desgastante é o processo de formação do professor e como a 

conquista de espaços – físicos e ideológicos – é lenta, e vez por outra a onda do mar vem e 

desmorona todo o trabalho até então construído, fazendo-se necessário que ergamos novamente 

aquele monumento de areia molhada. Ao fim da cena, eu questiono aos espectadores quantos 

castelos de areia eles já construíram, quantos já foram destruídos, quantos eles desistiram de 

construir, mas pergunto também se eles já destruíram algum castelo de areia, uma vez que, 

dentro desse processo do ensino de Arte, não estamos isentos de ser onda-mar. Precisamos estar 

cientes de que conduzir processos de criação artística na escola é construir castelos de areia na 

beirada do mar, e estes sujeitos apresentados podem ser construtores, areias ou ondas. 

 
17  Nomenclatura estruturada em forma de siglas a partir de uma pluralidade de significações, porém nenhuma 

delas reveladas aos espectadores e leitores, mas que possuem sentidos possíveis que são aluídos no texto e no 

espetáculo. 
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3 ROTA 3: OS TRAJETOS DA CRIAÇÃO EM ARTE/TEATRO NA ESCOLA  

 

Leitor, você já se perguntou como foram as experiências com a criação e Arte na 

escola com os seus colegas e amigos? Caso queira, busque na sua agenda telefônica um 

número de alguém especial, ligue para esta pessoa e pergunte se ela deseja lhe falar como 

foram as experiências de criação e Arte dela na escola como aluno. Escreva, desenhe e/ou 

represente da forma que achar melhor no espaço acima. As experiências dessa pessoa 

também fazem parte da história do ensino de Arte. 
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“A escola precisa se sintonizar com a 

sociedade para a qual ela prepara seus 

estudantes.” (BARBOSA; COUTINHO, 2011, 

p. 49). 

 

Existe uma relação de distanciamento e aproximação entre a escola e a sociedade 

da qual fazemos parte, e isso recebe os agravos e os rumores libertos do seu tempo. É preciso 

buscar compreender que existe um ciclo de retroalimentação entre a escola e a sociedade. Um 

alimenta e modifica o outro mutuamente. Pelo menos, nestes termos, a escola deveria buscar 

se conectar aos seus contextos histórico-geográficos e político-sociais, bem como também a 

outras variáveis que surgem. Sabe-se também que a escola guarda conjuntos de saberes, mas 

mesmo eles precisam de leituras que atendam a questões de um tempo histórico. O universo 

da Arte não se isenta dessa relação conflituosa, que pode ser evidenciada ao analisarmos a 

história do ensino de Arte no Brasil, em que é possível notar diversos elos entre a sociedade 

daqueles períodos e dos processos de ensino-aprendizagem artístico em vigor àquela época. É 

necessário problematizar, todavia, a questão da unilateralidade dessa dupla via, já que muitas 

vezes a retroação não se estabelece, e a escola se constrói a partir das demandas que recebe da 

sociedade, enquanto os setores dominantes aumentam a instrumentalização da Arte, de modo 

a atender às acumulações de mercado industriais/comerciais. 

O ensino de Arte, ao longo da construção da nossa sociedade, portanto, foi sendo 

influenciado, limitado e estimulado por diversas variáveis e condições estabelecidas pelo 

tempo histórico e suas demandas. As criações artísticas nos ambientes de ensino seguiam as 

mesmas prerrogativas de classe, ou seja, de acordo com as demandas necessárias, as ópticas 

pedagógicas recolhiam a pressão social em suas elaborações e procedimentos criativos. Nos 

processos artístico-pedagógicos da atualidade, podemos identificar muitos resquícios de 

estratégias, ferramentas e métodos de criação que se estabeleceram nos períodos anteriores e 

que são traços que perduram a exigir mudanças. Para que se possa analisar as ações atuais, 

faz-se necessário compreender e analisar as movimentações de antes que reverberam no 

presente. 

Os mapas são grafos do passado, do que passou; ainda que exponham um passado 

recente, os mapas são registros daquilo que foi explorado, percorrido, experimentado e 

simbolizado. Através dessas construções cartográficas, é possível que se oriente um sujeito 

que não tenha passado por aquele lugar; mesmo que ele não tenha vivido a experiência de 

travessia, através do mapeamento é permitido que se oriente, tenha noções de caminhos, 
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percursos e direções e possua condições específicas com suas materialidades e variáveis 

encontradas ao longo do caminho. Assim, os mapas do passado nos ajudam a compreender os 

mapas do presente; principalmente ao entendermos a construção dos mapas do passado, 

podemos analisar sob outra óptica a construção cartográfica que em breve será também mapa 

do passado, como dito anteriormente. 

Uma rota não é só uma rota, a qual, antes de o ser, foi outras coisas. O que 

significa isso? Para pensar as rotas de criação de forma transversal, evidencia-se a 

necessidade de se reconstruir e analisar algumas linhas do percurso do ensino de Arte no 

Brasil, considerando a Arte-Educação de maneira geral e também a seguir as linguagens 

artísticas em suas especificidades, dando ênfase ao exame de acentos e linhas metodológicas 

de ensino do Teatro que figuram nos ambientes de ensino da sociedade brasileira 

contemporânea. Daí, observando os aspectos criativos desses períodos e métodos, buscaremos 

em cada etapa os aspectos casulares: seus movimentos de gestação do criar.  

Compreendemos por aspectos casulares os dispositivos criativos, as formas e 

possibilidades de criação, as perspectivas criacionais – óptica impositiva ou propositiva –, o 

engendramento de ideias, a concatenação de procedimentos, entre outros elementos que 

possam desvelar aspectos significativos sobre o processo de criação. É no casulo que se 

encubam as ideias e nele se geram obras, de modo que nas rotas movediças pensamos 

capturar a criação e a Arte na escola a partir de aspectos casulares que determinam como 

ideias confluem, encubam-se e transformam-se em obras. 

Para realizarmos uma análise dos aspectos casulares, foi necessário realizar uma 

divisão em etapas para possibilitar uma compreensão mais direcionada aos elementos que se 

coadunavam em um mesmo período. É necessário deixar claro que essas divisões 

aconteceram por fins didáticos, como um recurso pedagógico para viabilizar os 

esclarecimentos de questões amplas, que se apresentavam de forma significativa durante um 

período temporal. É preciso compreender que o ensino de Arte não aconteceu de forma 

hegemônica, pois existiam práticas que tiveram menos evidência nessa construção histórica, 

bem como também essas etapas não tiveram um fim e um começo precisos, mas foram, ao 

longo dos anos, transicionando de maneira não linear, em forma de rede, criando braços e 

ramificações que atravessam o tempo e o espaço organicamente, borrando os limites e 

esfumando os desenhos de fronteiras. Em suma, a ideia de etapas e fases foi delimitada sobre 

os acontecimentos, desenhada posteriormente aos acontecimentos. 

Esta divisão em etapas e períodos acontece através de um ajuntamento de 

características, nas quais ocorre uma aproximação de similaridades ou predominância de 
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perspectiva, mas sem excluir os aspectos não dominantes, visto que a construção de mapas 

temporais que observa as grandes áreas não deixa de observar os pequenos terrenos. Tendo 

isso como base, resolvi relacionar três taxonomias do ensino, uma englobando as ideias 

pedagógicas no Brasil de forma ampla e geral, delimitada por Saviani (2013), e outras duas 

delimitando aspectos específicos da Arte-Educação, observados por Araújo e Silva (2007) e 

Pianowski e Goldberg (2019). 

Saviani (2013, p. 20) traz uma proposta de organização pautada em quatro etapas: 

“Assim, o primeiro período corresponde ao predomínio da concepção tradicional religiosa; o 

segundo compreende a predominância da visão tradicional leiga; o terceiro período está 

referido à concepção moderna; e no quarto período emerge a visão crítica [...]”. Essas divisões 

foram demarcadas pelas tendências pedagógicas de cada período. Nas Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio (OCPEM) (BRASIL, 2006), ao fazer um resgate histórico 

do ensino de Arte no Brasil, utiliza-se a divisão em Pedagogia Tradicional, Pedagogia Nova e 

Pedagogia Crítica.  

Ao falar sobre as tendências conceituais do ensino de Arte no Brasil, Araújo e 

Silva (2007) as classificam em três períodos: o Ensino de Arte Pré-Modernista; o Ensino de 

Arte Modernista; e o Ensino de Arte Pós-Modernista. Essas divisões são relacionadas a 

abordagens metodológicas e procedimentais que observam, assim, o modo de operação e a 

óptica segundo a qual a Arte era percebida. 

 
Na Tendência Pré-Modernista, encontraremos a concepção de Ensino da Arte 

como Técnica; já na Tendência Modernista, vamos encontra [sic] a concepção de 

Ensino da Arte como Expressão e também como Atividade; e finalmente na 

Tendência Pós-Modernista, a concepção de ensino da Arte como Conhecimento. 

(ARAÚJO; SILVA, 2007, p. 4). 

 

Relacionando as percepções histórico-pedagógicas com as estético-artísticas 

presentes e com os modos de operação do ensino da Arte, esboçam-se esferas que não 

necessariamente estão separadas, mas que possuem muitas zonas de interseção, inclusive 

reverberando características que se desvelam em práticas que acontecem até hoje nas salas de 

aula. Pianowski e Goldberg (2019, p. 12) apresentam essa mesma divisão, porém separam as 

visões de Arte como expressão e Arte como atividade em duas seções, em vez de estarem 

ajuntadas na mesma segmentação. Outros autores apresentam ainda, junto com o 

entendimento de Arte como conhecimento, a perspectiva de observação dela como linguagem. 

É importante ressaltar que o percurso do ensino de Arte no Brasil não é linear e 

tranquilo, pois foi constantemente invadido por políticas que acabavam por redirecionar suas 

perspectivas. Dessa maneira, dentro desses períodos encontramos acidentes e abismos 
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epistemológicos e metodológicos que trouxeram de volta questões anteriormente processadas 

pelos ambientes de ensino, trazendo manchas às tendências que estavam em evidência. 

Ao elencar elos e relações entre essas taxonomias de percepções do ensino e do 

ensino de Arte no Brasil, associei essas perspectivas umas às outras para delimitar as etapas 

a serem analisadas nesta investigação. Assim, o período chamado Ensino de Arte Pré-                  

-Modernista compreende o período tradicional religioso e o período tradicional leigo, em 

que a predominância era da pedagogia tradicional e a Arte era desenvolvida a partir da 

perspectiva da técnica.   

Já o Ensino de Arte Modernista compreende o período moderno, em que a 

predominância era da pedagogia nova e a Arte era desenvolvida a partir da perspectiva da 

expressão. O Ensino de Arte Pós-Modernista compreende o período em que emerge a visão 

crítica, em que a predominância é das pedagogias críticas e a Arte é desenvolvida segundo a 

perspectiva do conhecimento e da linguagem. Esse último período ainda ocorreu em um dado 

tempo histórico de certa predominância da pedagogia tecnicista.  

Essas etapas e seriações não são elementos fixos e inquestionáveis, pelo contrário, 

são elementos questionáveis que devem sempre ser problematizados, visto que esse tipo de 

divisão não é uma regra e/ou uma verdade absoluta. Araújo e Silva (2007) já afirmaram que 

as classificações que propõem possuem um caráter didático, visando à construção da análise 

direcionada a características que se repetem, porém alertam ainda que essa divisão não se 

limita à perspectiva histórica de organização cronológica, mas contempla a relação do 

contexto social e histórico em que se situa o estudante.  

Pianowski e Goldberg (2019) pontuam também a importância da compreensão de 

que essas classificações não acontecem de forma aleatória, estando ligadas às vivências e 

contextos históricos. Barbosa e Coutinho (2011), ao falarem sobre a construção de um 

percurso histórico, também enfatizam a ação de ordenação cronológica como um recurso 

didático, o qual deve ser compreendido não de forma linear, mas tal qual uma rede, repleta de 

passados que corporificam o presente e implicam futuros. 

Dentro desse processo investigativo sobre os processos de criação em ambientes 

educacionais, especificamente nesta etapa de análise histórico-metodológica em que se 

busca observar os aspectos casulares dos processos passados, é importante observar algumas 

problemáticas. A primeira se deve ao direcionamento quase que exclusivo de a história da 

Arte-Educação ser relatada a partir da perspectiva da história do ensino nas Artes Visuais, 

colocando de lado as outras linguagens artísticas. Cintra (2011) e Marques (2011) 

denunciam a ausência das linguagens Dança, Música e Teatro, que foram durante muito 
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tempo subjugadas pelas políticas públicas educacionais, pelos ambientes de ensino e pelos 

próprios alunos, levados a resumir o seu processo de ensino-aprendizagem em Arte às Artes 

Visuais, gerando um apagamento dos procedimentos que aconteciam de forma extraescolar 

e extracurricular. 

Outra problemática se deve ao apagamento da cultura e Arte afro-indígena e de 

suas influências na construção do perfil artístico-cultural brasileiro, muitas vezes limitado aos 

ideais europeus. Soucy (2010, p. 46-47), ao fazer uma análise dos principais livros usados nas 

escolas canadenses, observa que cerca de 97% dos artistas comentados nessas obras eram 

homens, brancos e de culturas europeias, afirmando ainda que o conteúdo determinado “[...] 

ensina não apenas o que pensamos ser importante em nossa cultura, mas também o que 

pensamos ser inferior”. Leva-nos a pensar, pois, que essa prática também ainda se reproduz 

no Brasil, embora haja reações já encorpadas a isso. Para modificar esse quadro, visto que as 

disciplinas em geral são eurorreferenciadas e a Arte não se isenta disso, como iremos discutir 

posteriormente, será preciso mais esforço para que essa perspectiva do saber sistematizado em 

Arte não seja excludente de todas as outras.  

Não se pode deixar de alinhar aqui a literatura que trata do ensino das Artes no 

Brasil e que fala da influência afro-indígena ou popular. Recentemente Vasconcelos (2009), em 

seus estudos sobre Besouro e a capoeira, com suas mitologias; as reflexões da artesania da cena 

teatral de Quinto (2012), baseadas em improvisações de rua e personagens que andarilham nas 

margens, objetos de sua tese, sobretudo a leitura atual de Iracema na pele de uma mulher 

enlouquecida de sofrimento e que vive nas ruas; os estudos do Teatro Radical na perspectiva de 

Guilherme (2000), que envolvem aspectos dos mitos e histórias da cultura cearense, inclusive, 

como A menina de cabelos de capim; a dramaturgia e os estudos de doutoramento de Almeida 

(2013); os textos de Oswald Barroso, voltados para a cultura insubmissa de verve popular, 

sobretudo os que enfocam a região do Cariri; os espetáculos teatrais e musicais, baseados em 

matrizes dos reis de baile e de congo, encenados por “Um canto em cada canto”, como também 

o texto do Caldeirão de Santa Cruz do Deserto e outras poéticas do amor (2017), na 

dramaturgia de Ângela Linhares, e estudo dissertativo de Renato Cândido Silva, como os feitos 

do Grupo Formosura de Teatro, com suas carroças de mamulengos, do Cordão do Caroá, da 

UFC; os griôs de Juazeiro, estudados por Inambê; os do Espaço Cultural Tito Alencar (Escuta), 

estudados por diversos autores; os trabalhos com e sobre os Mestres da Cultura, como também 

os espetáculos cênicos em Dança qual Koi-Guera sobre a questão indígena, nas coreografias de 

Dora Andrade e Gilano Andrade, da Escola de Desenvolvimento e Integração Social para 

Criança e Adolescente (Edisca), estudados com a dissertação de Carlos Gilano Andrade do 
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Araújo; o Quintal de Mangue, dança de matriz afrodescendente, do Vidança, dirigido pela 

coreógrafa Anália Timbó, com livro sobre o assunto, entre outros estudos anteriores, quais os de 

Mário de Andrade, sempre retomados, oferecem perspectiva esperançosas.  

Mazzamati (2012, p. 31) comenta que, até a última década do século XX, “[...] o 

legado dos povos indígenas que aqui viviam antes da colonização portuguesa, como também o 

de povos trazidos posteriormente, como os africanos escravizados, os imigrantes de diferentes 

lugares do mundo –, não foi nem sequer cogitado nos currículos escolares”. A consideração 

dessas epistemologias dos nossos povos originários só viria a ser pensada a partir de 2003, com 

a obrigatoriedade do Ensino da História da África e da Cultura Afro-Brasileira e, em 2008, com 

a inclusão dos povos indígenas nessa obrigatoriedade. Logo, não é comum se escrever sobre 

isso e existem raríssimas informações sobre a contribuição desses povos para o ensino da Arte, 

o que é uma problemática complexa, pois gera um apagamento dos seus processos, que 

relacionam Arte e ensino.  

Para as bases de pensamentos e reflexões, referentes aos dados historiográficos e 

poéticos e às discussões acerca da criação e da Arte na pedagogia tradicional, da Arte-                     

-Educação Pré-Modernista e de sua perspectiva técnica, utilizamos alguns autores de diversos 

campos distintos. É válido salientar ainda que, tendo em vista o ensino, a Arte, a Arte-

Educação, a Dança, a Música, as Artes Visuais e o Teatro, precisamos fazer uma busca em 

diversas searas para tecer com estes fios variados um caminho amplo e plural do ensino da 

Arte e de suas linguagens. Assim, utilizamos percepções de Amato (2006), André (2011), 

Araújo e Silva (2007), Bacarin (2005), Barbosa (2012), Barbosa e Coutinho (2011), Bastos 

(2014), Bezerra e Ribeiro (2020), Cáricol (2012), Cintra (2011), Hansted e Gohn (2013), 

Loureiro (2001), Machado (1999), Marques (2011), Mazzamati (2012), Pianowski e Goldberg 

(2019), Santana (2002, 2015, 2016), Saviani (2013) e Souza (2009). 

Já como base epistemológica e de pensamentos e reflexões, pertinentes aos dados 

historiográficos e poéticos e às discussões acerca da criação e da Arte na pedagogia nova, da 

Arte-Educação Modernista e de sua perspectiva de expressão, utilizamos as percepções dos 

seguintes investigadores: Amato (2006), Araújo e Silva (2007), Barbosa (1989), Barbosa e 

Coutinho (2011), Bezerra e Ribeiro (2020), Cáricol (2012), Cintra (2011), Deckert (2012), 

Hansted e Gohn (2013), Japiassu (2001), Loureiro (2001), Marques (2011), Mazzamati 

(2012), Nanni (2003), Pianowski e Goldberg (2019) e Santana (2002, 2015). 

Em relação à base epistemológica e de pensamentos e reflexões, atinentes aos dados 

historiográficos e poéticos e às discussões acerca da criação e da Arte na visão crítica da 

pedagogia, da Arte-Educação Pós-Modernista e de sua perspectiva de conhecimento e 
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linguagem, utilizamos as ideias e princípios de Amato (2006), André (2011), Araújo e Silva 

(2007), Bacarin (2005), Barbosa (1989), Barbosa e Coutinho (2011), Barbosa (1989), Bezerra e 

Ribeiro (2020), Cáricol (2012), Cintra (2011), Deckert (2012), Hansted e Gohn (2013), Japiassu 

(2001), Loureiro (2001), Marques (2011), Mazzamati (2012), Pianowski e Goldberg (2019), 

Richer (2014) e Santana (2016). Também utilizamos como suporte epistemológico neste 

capítulo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e suas adaptações e ementas, bem 

como diversos outros documentos educacionais oficiais do nosso país, como a Base Nacional 

Comum Curricular (BRASIL, 2018), as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação 

Básica (BRASIL, 2013) e as da Educação Infantil (BRASIL, 2010), as Orientações Curriculares 

para o Ensino Médio: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (BRASIL, 2006), os Parâmetros 

Curriculares Nacionais: apresentação dos temas transversais, ética (1º e 2º ciclos do ensino 

fundamental) (BRASIL, 1997a), Arte (1º e 2º ciclos do ensino fundamental) (BRASIL, 1997b), 

Arte (3º e 4º ciclos do ensino fundamental) (BRASIL, 1998a), bases legais (BRASIL, 2000a), 

introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997c), linguagens, códigos e 

suas tecnologias – Arte (BRASIL, 2000), pluralidade cultural, orientação sexual (1º e 2º ciclos 

do ensino fundamental) (BRASIL, 1997d), 3º e 4º ciclos do ensino fundamental: introdução aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998b), 3º e 4º ciclos: apresentação dos temas 

transversais (BRASIL, 1998c) e 3º e 4º ciclos: pluralidade cultural (BRASIL, 1998d). Também 

o PCN + Ensino Médio: orientações educacionais complementares aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 2002), o Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014b), o Programa de 

Desenvolvimento Profissional Continuado: 1º e 2º ciclos do ensino fundamental – parâmetros 

em ação (BRASIL, 1999a) e o Alfabetização – parâmetros em ação (BRASIL, 1999b), além do 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil nos volumes de introdução (BRASIL, 

1998e), de formação pessoal e social (BRASIL, 1998f) e de conhecimento de mundo (BRASIL, 

1998g).  

Cientes dessas problemáticas apresentadas, a análise dos aspectos casulares 

elencará, dentro dos escritos disponíveis, elementos criativos que se constituíram ao longo do 

tempo e que também se reinventam nas práticas criativas cotidianas, daí ser preciso a análise 

de alguns dos mapas antigos, que devo construir para a compreensão dos mapas 

contemporâneos. A partir disso, devo observar os movimentos das rotas, que são 

(re)assimilados, recompostos e rompidos para a composição de novas rotas. 
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4  ROTA 4: TRAJETOS DA CRIAÇÃO E DA ARTE NA PEDAGOGIA 

TRADICIONAL – A ARTE-EDUCAÇÃO PRÉ-MODERNISTA E SUA 

PERSPECTIVA TÉCNICA 

 

O início da educação brasileira remete ao ano de 1549, tendo como marca a 

chegada da primeira caravana de jesuítas ao Brasil. É importante ressaltar que aqui estamos 

abordando uma educação institucionalizada, pois as tribos realizavam um processo mais 

amplo de ensino, em que os índios mais velhos compartilhavam suas experiências de trabalho 

e tradições junto aos índios mais novos e, assim, sustentavam as tradições de seu povo, bem 

como as formas de operação para lidar com atividades do cotidiano, como a caça ou pintura 

de corpos, por exemplo, porém, de forma sistematizada e organizada metodologicamente. Tal 

tempo é caracterizado e depois demarcado pela chegada da Companhia de Jesus.  

Os jesuítas ou a Companhia de Jesus são uma ordem religiosa que surgiu no 

contexto da contrarreforma, em que a Igreja Católica buscava estratégias para recuperar fiéis e 

influências perdidas por conta da reforma protestante. Como recomposição do catolicismo, 

algumas companhias religiosas foram encarregadas de missões de evangelização a diversos 

povos e em diversos lugares. Geralmente esses processos de evangelização eram associados 

aos processos educacionais, visto que foram fundados centros de ensino espalhados pelo 

mundo inteiro, o que foi chegar ao Brasil na metade do século XVI.  

O ensino jesuítico era regido pelo Ratio Studiorum, que era uma espécie de plano 

organizacional que direcionava o ensino jesuítico na época vigente. Seria este o primeiro – 

que no futuro viríamos a chamar de Plano Político-Pedagógico/Curricular (PPP/PPC) – a ser 

empregado no Brasil; por meio desse tipo de documento, explicitavam-se normas e 

direcionamentos acerca da educação jesuítica, que na prática ora rompia, ora reafirmava 

aspectos dessas orientações.  

O ensino de Arte se instalou, conforme destacam Araújo e Silva (2007), mediante 

processos que aconteciam em caráter informal através das oficinas de artesões, em que 

aqueles que desejassem acompanhavam o trabalho dos mestres para que tomassem 

conhecimento dos processos desempenhados por eles, de modo que compreendessem e 

experimentassem as técnicas ali desempenhadas. Com relação à estética, “Sabemos que o 

primeiro produto cultural brasileiro de origem erudita foi o Barroco” (BARBOSA; 

COUTINHO, 2011, p. 4), reprocessado aqui no Brasil com cores locais e aos poucos sendo 

caracterizado pelas especificidades e influências do próprio país e do entrechoque de culturas. 

Por meio da observação do fazer e das orientações dos mestres, aos poucos, os aprendizes 
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absorviam modos de fazer, em que se estabeleciam os primeiros rascunhos de processos de 

educação artística da época. Esse mesmo procedimento pedagógico, sustentado na relação 

mestre/aprendiz em oficinas de trabalho, perdurou por bastante tempo na educação brasileira e 

foi, ao longo dos anos, ressignificando-se dentro da sociedade e acompanhando as demandas 

histórico-sociais. 

O foco dos jesuítas era a evangelização. Ainda que por meio da educação 

escolarizada, era explícito que eles desenvolviam suas atividades com o intuito de catequizar 

ou ensinar suas crenças aos colonos de acordo com os princípios cristãos católicos. Cintra 

(2011) indica, por intermédio dos estudos de Francisco Filho, que os membros da Companhia 

de Jesus, munidos de seus conhecimentos artísticos em Pintura, Música, Dança e Teatro, eram 

instrumento de auxílio na catequização dos povos indígenas, e isso tocava a Arte local, 

mesmo que houvesse de se reajustar a esses cânones. Pelas tintas violentas da colonização, 

que reduziam o outro colonizado a ser inferior, iniciava-se institucionalmente o processo de 

apagamento da cultura e Arte indígenas, posteriormente ação estendida aos negros 

escravizados que foram trazidos ao Brasil. Impunham-se a esses povos os costumes e crenças 

europeus, tentando eliminar aquilo que eles cultivavam. 

As linguagens artísticas são formas de vida das culturas, mas eram em muito 

utilizadas para acessibilizar o contato com os povos nativos brasileiros e outros estrangeiros 

que não compartilhavam dos conhecimentos culturais e linguísticos locais, assim usavam a 

Arte como forma de comunicação e como elemento de persuasão da fé católica e do 

predomínio político. Evidentemente o embate colonial estava sustentando esses processos das 

culturas. 

Vale ressaltar que essa perspectiva de utilizar as linguagens artísticas pode ser 

encarada como uma estratégia dos jesuítas para aproximar as pessoas da Igreja, visto que as 

missas e sermões eram realizados em latim e pouquíssimas pessoas possuíam aquele domínio 

linguístico extremamente elitizado à época, relembrando que a Companhia de Jesus foi criada 

para uma ação de contrarreforma, em que a Igreja buscava resgatar fiéis e trazer novos 

adeptos, precisando oxigenar suas práticas e utilizar estratégias mais lúdicas. As Artes 

funcionavam como um elemento que possibilitava uma aproximação nesse sentido. 

Essa aproximação, conflituosa, portanto, aconteceu primeiramente mesclando os 

elementos artísticos culturais europeus com os elementos pertencentes aos povos nativos. 

Hansted e Gohn (2013, p. 203) evidenciam “[...] a incorporação de músicas, danças, 

instrumentos musicais, adereços e aspectos do cotidiano da vida dos nativos, em uma clara 

estratégia de aproximação entre as duas culturas”. Essa estratégia poderia fazer com que os 
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povos indígenas se sentissem inicialmente contemplados, mas sua cultura era paulatinamente 

substituída pela cultura europeia propagada e legitimada a partir de então como dominante. 

Evidentemente havia mesclagens, termos que conceituo como sendo o entrechoque cultural, e 

não substituições de uma cultura por outra, como se estas não vivessem embates, 

assimilações, reinvenções, o que é diferente de sustentar o termo “mestiçagem”, fazendo 

desaparecer a cultura local ou outros fins étnicos desse porte.  

A linguagem musical também estava fortemente ligada aos princípios catequéticos 

propagados pelos jesuítas. Amato (2006) esclarece que os primeiros conhecimentos acerca da 

música erudita foram trazidos ao Brasil nessa época e nesse contexto, quando os missionários 

se utilizavam desse artifício para conquistar novos servos para o catolicismo, encontrando na 

Arte um elemento para a sensibilização dos indígenas. Apoiados na perspectiva da Arte, que 

possui capacidade de tocar sentimentos e sensações, os jesuítas utilizaram-se disso para atingir 

os povos indígenas, visto que barreiras linguísticas persistiam.  

O ensino de música também chegou através dos jesuítas, como afirma Loureiro 

(2001, p. 43), porém, além da característica evangelizadora, presente no ensino das linguagens 

da Arte, Cáricol (2012, p. 19) indica outras perspectivas, em que, ainda de forma instrumental, 

a prática musical com crianças e jovens acontecia “[...] como ferramenta de auxílio ao ensino 

da leitura e da matemática. Além disso, eles ensinavam a utilização de instrumentos de corda e 

sopro”. Ainda dentro da óptica ferramental, a linguagem musical não era compreendida como 

elemento epistemológico dotado de conhecimentos específicos que interessam a ela por si 

mesma e que possui valor intrínseco, mas como base para a compreensão de outros 

conhecimentos, desprezando-se as especificidades de seus processos criativos e valorando 

somente as reverberações dessa linguagem sobre outras áreas. Até hoje esta é uma justificativa 

(esse caráter facilitador e instrumental da Arte) para projetos sociais de Arte. 

Uma das formas de trabalho utilizadas no ensino da Música na pedagogia jesuítica 

era a realização de atividades com o cantochão, que partia do gregoriano e se caracterizava 

como um canto litúrgico católico suave e monocórdico. Os alunos eram convocados a 

participarem de cerimônias religiosas e outras festividades com a prática desse canto, que era 

encarado como uma ação para cativar e fortalecer a fé dos discentes, mas também o próprio 

amor ao efeito coletivo causado: estético, pois. Loureiro (2001) afirma que, espantados com o 

paganismo dos nativos, os religiosos buscaram substituir tradições pagãs pelas suas. Um dos 

elementos utilizados para essa ação foi exatamente a prática com os cantochões.  

Somente cerca de um século após a chegada dos jesuítas ao Brasil, conforme 

afirma Cáricol (2012), foi institucionalizada a primeira relação entre música e educação 
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através da Lei das Aldeias Indígenas, em que o ensino de canto foi ordenado, ainda se 

restringindo às músicas religiosas e incluindo canções populares portuguesas, o que resultou 

em grave perda cultural do saber indígena, evidentemente. 

Ao se remeter à linguagem da cena, Loureiro (2001) explica que outra estratégia 

para a eliminação das tradições pagãs era a prática com os autos, que são pequenas peças que 

contêm caráter religioso e moral. Nelas os índios eram convocados a dançar, encenar, 

acompanhados de instrumentos musicais, e iam propagando ensinamentos da fé cristã. 

Hansted e Gohn (2013) apontam que o Teatro, como recurso pedagógico, foi 

utilizado pelos jesuítas, principalmente na vertente do drama escolar, por meio do qual, em 

colégios da Companhia de Jesus no mundo inteiro, eram realizadas atividades com 

dramatizações na escola. Eram encenadas peças teatrais escritas pelos próprios membros da 

ordem religiosa, assim elas funcionavam como um recurso didático que operava entre a 

instrução dos alunos e a perpetuação dos dogmas católicos. No Brasil, essa ação figurou como 

uma ferramenta fundamental para a catequização indígena. “As peças escritas pelos religiosos 

da Cia. de Jesus, que figuram entre as primeiras obras teatrais do território nacional [...]” 

(HANSTED; GOHN, 2013, p. 203), constituem as bases do Teatro brasileiro, de acento 

catequético, que recebe muita influência das perspectivas europeias de encenação. 

O ensino do Teatro no território brasileiro teve seu início vinculado diretamente 

com a evangelização dos povos nativos, como elemento fortalecedor da fé católica, utilizado 

de forma transversal na escola, visto que as escolas dessa época, conforme afirma Santana 

(2002, 2015), limitavam-se ao ensino das letras e números, dedicando-se ao ler e contar. O 

ensino do Teatro figurava como suporte metodológico que favorecia o exercício dessas duas 

habilidades citadas. Santana (2016) nos informa ainda que o consumo de obras teatrais, que 

também faz parte do processo de ensino-aprendizagem do Teatro, limitava-se a uma elite que 

consumia estes bens culturais e artísticos, e os indivíduos menos abastados se limitavam a 

contemplar manifestações populares e espetáculos de feiras e quintais. Revelava-se, assim, 

desde o período colonial, uma segregação social em relação aos tipos de obras que eram 

possibilitadas para consumo de acordo com cada classe social. 

Esse período foi um dos mais longos na história da educação brasileira, visto que 

era regido pela Igreja na figura da Ordem dos Jesuítas, que dominava o ensino-aprendizagem 

escolarizado no país. Em 1759, contudo, Marquês de Pombal resolveu expulsar os jesuítas do 

Brasil. Assim, dava-se início ao novo período, que, segundo Saviani (2013), migrava do 

tradicional religioso para o tradicional leigo. 
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As principais ideias educacionais da reforma pombalina consistiam em 

secularizar a educação, retirando-a da exclusividade das ordens religiosas, trazendo-a à 

Coroa e delimitando o controle das percepções e ideários pedagógicos, para, com isso, 

padronizar o currículo de acordo com os preceitos que achavam pertinentes. O ensino 

escolarizado de Arte, que já acontecia de maneira transversal-instrumental na educação 

jesuítica, passa, com as reformas pombalinas, a ter menor notoriedade, gerando um grande 

apagamento das linguagens artísticas na escola, excetuando-se práticas isoladas que eram 

utilizadas para reforçar outras áreas do conhecimento e práticas realizadas por grupos e 

coletivos de artistas que se aventuravam em suas experimentações. No caso específico da 

música, o ensino ia sendo construído, ainda que por muitas vezes de forma empírica, através 

dos diálogos de conhecimentos entre os membros mais experientes dos grupos nativos que 

aqui se formavam e os dos recém-chegados de diversas origens. 

Considerando o ensino que acontecia por meio dos coletivos artísticos, das 

companhias de Arte, das aulas particulares, etc., as casas de ópera – como eram chamados os 

lugares para pequenas apresentações cênicas antes de a nomenclatura Teatro ser estabelecida – 

começaram a ser construídas a partir da década de 1730 e, assim feitas, precisavam ser 

ocupadas por espetáculos artísticos, daí recebendo espetáculos estrangeiros, bem como 

trabalhos realizados no Brasil, por artistas estrangeiros em parceria ou não com artistas 

nacionais. 

 
Com o anseio de profissionalizar o teatro brasileiro, em 1771 é publicado um alvará 

declarando que os teatros eram ‘escolas onde os povos aprendem as máximas sãs da 

política, da moral, do amor à pátria, do valor, do zelo e da fidelidade com que devem 

servir aos seus soberanos’. Além disso, isentava a profissão de ator da infâmia e 

aconselhava a construção de teatros públicos. (SOUZA, 2009, p. 182). 

 

Pode-se dizer ser este um marco ou uma das primeiras conexões reflexivas sobre 

o Teatro como escola que ensina questões além das cognitivas e profissionaliza a figura do 

ator, atribuindo-lhe e garantindo um caráter digno ao seu ofício. Assim, as pequenas casas de 

ópera passaram a ser substituídas pelos teatros, comportando uma maior quantidade tanto de 

artistas quanto de espectadores. Souza (2009, p. 182) informa ainda que o primeiro teatro 

construído se denominava Teatro de Boaventura, criado em 1767, e “[...] após o seu incêndio 

cria-se o teatro O Ópera Nova, de Manuel Luís, no Largo do Paço”, que vai receber diversos 

espetáculos ao longo da sua existência, fomentando, além da formação de atores locais, a 

formação de espectadores, ainda que destinado a uma elite, em sua maioria. 

Nas Artes Visuais, em contextos extraescolares, perdurou ainda o seu ensino, que 

acontecia nos ateliês e oficinas de mestres artesões. As Artes Manuais aconteciam desse 
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modo, que, como as outras Artes, desde o Barroco, já ensaiavam moldes brasileiros. Essa 

situação perdurou até a chegada da família real ao Brasil. 

Fugindo das tropas napoleônicas que ameaçavam invadir as terras portuguesas, a 

família real chegou ao Brasil no ano de 1808 e consigo trouxe muitos elementos que 

modificaram fortemente o caráter da Arte e de seu ensino no Brasil, a iniciar pela biblioteca 

real, com todas as suas obras literárias que foram trazidas nas embarcações, junto com muitas 

obras de arte. Além disso, muitas modificações foram realizadas para acomodar a família real, 

entre as quais temos a construção de prédios, a criação de instituições e o estabelecimento de 

novos serviços para suprir necessidades, inclusive de entretenimento, da corte portuguesa. 

Com o fim das guerras napoleônicas, os artistas franceses se viram sem emprego e recorreram 

a Dom João, então príncipe regente. Foram convocados a vir ao Brasil, sendo instituída, 

assim, a Missão Francesa. 

A chegada da Missão Francesa ao Brasil foi reportada por diversos estudiosos da 

história do ensino da Arte como o marco histórico do ensino institucionalizado da Arte em 

suas especificidades, já que anteriormente ela encarada sobretudo de forma instrumental, 

voltada à evangelização e colaboração para a compreensão de conhecimentos de outras áreas. 

A Missão Francesa apresenta uma proposta voltada especificamente para o ensino de Arte e 

para a compreensão de técnicas que estavam sendo praticadas na Europa naquele período. 

 
A Missão Artística Francesa foi um grupo de artistas e artífices franceses que, 

deslocando-se para o Brasil no início do século XIX, redirecionou o panorama das 

Belas-Artes no país, introduzindo o sistema de ensino superior acadêmico e 

fortalecendo o Neoclassicismo que aqui estava iniciando seu aparecimento. 

(PIANOWSKI; GOLDBERG, 2019, p. 10). 

 

Com a introdução no ensino acadêmico, a Arte alcança um outro patamar dentro 

da sociedade, passando de meio de ensino de outras áreas para dar ênfase a seus próprios 

meandros e processos de criação. Liderada por Joachim Lebreton, a Missão Francesa possuía 

“[...] objetivos primordialmente técnicos e, seguindo os moldes da experiência parisiense de 

Bachelier, voltada para o ensino dos ofícios artísticos e mecânicos” (BARBOSA, 2012, 

p. 25). A valorização das técnicas de produção artística começava a operar no processo de 

ensino-aprendizagem da Arte. Os franceses propunham, segundo Pianowski e Goldberg 

(2019), um ensino conforme a especialidade de cada artista ou artífice. Como base comum, 

todos os alunos estudavam o desenho geral, a cópia de modelos dos mestres, desenhos de 

vultos e da natureza. Para os escultores, elementos de modelagem e prática com modelos 

vivos. Para os pintores, práticas de pintura acadêmica com modelos vivos. Para os alunos que 
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desejavam se dedicar à prática de gravações e desenhos, o estudo nos ateliês de mestres 

dessas modalidades. 

Lebreton foi trazido ao Brasil para a criação da Academia de Belas Artes, e 

inicialmente seus trabalhos foram realizados na Escola Real de Artes, Ciências e Ofício, que, 

como Escola de Arte, pretendia ser uma instituição que propiciaria um equilíbrio entre a 

educação popular e a educação da elite de então. Lebreton faleceu, porém, antes que seus 

planos fossem institucionalizados de fato, pois a instituição que havia idealizado só viria a ser 

regulamentada em 1826, sete anos após o seu falecimento, assim se constituindo a Academia 

Imperial de Belas Artes18. Conforme Barbosa e Coutinho (2011, p. 7), a perspectiva de 

atuação educacional havia sido modificada, “[...] 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”. Viam-se aí perspectivas distintas das previstas 

inicialmente por Lebreton. 

Mazzamati (2012, p. 33) explica que a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios 

“[...] tinha a função de formar artistas para as chamadas belas-artes e artífices, artesãos 

especializados, para as atividades industriais”. Quando, anos depois, passou a denominar-se 

Academia Imperial de Belas-Artes se tornou também “[...] responsável pela organização de 

exposições, concursos e prêmios, conservação do patrimônio, criação de pinacotecas e 

coleções [...]”. Essa instituição foi ao longo dos anos recebendo diversas nomenclaturas, tendo 

sido, segundo Santana (2002, p. 248), “[...] a primeira iniciativa a marcar a ação estatal nesse 

campo [...]”, orbitando entre a formação de artistas, curadoria de obras, promoção de eventos, 

catalogação de obras, entre outros agenciamentos.  

Apesar de não estar diretamente ligada à educação básica, a Academia e os seus 

princípios estéticos e metodológicos influenciaram fortemente a educação escolarizada e suas 

práticas para o ensino-aprendizagem da Arte, em especificidade, das Artes Visuais. Como 

Santana (2002) indica, aos poucos foi atingindo uma certa relevância na escola elementar, 

através do ensino do desenho geométrico. Barbosa (2012) também apresenta a perspectiva de 

 
18  Existe uma grande controvérsia entre as denominações das Escolas de Arte e seus anos de fundação. Barbosa 

e Coutinho (2011), por exemplo, atribuem a denominação de Escola Imperial das Belas-Artes com a 

fundação em 1826. Santana (2002) afirma a fundação da Academia Imperial de Belas Artes em 1816, assim 

como Araújo e Silva (2007) fazem a mesma afirmação. O Arquivo Nacional na Memória da Administração 

Pública Brasileira pontua que, em agosto de 1816, foi decretada a criação da Escola Real de Artes, Ciências e 

Ofícios, posteriormente estabelecida como Real Academia de Desenho, Pintura, Escultura e Arquitetura Civil 

em 1820 e, no mesmo ano, foi renomeada para Academia das Artes. Somente em 1826 é que recebeu o nome 

de Academia Imperial de Belas Artes. Barbosa (2012) confirma as informações do Arquivo Nacional, 

também ratificadas pelo sítio institucional da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, apontando o atual nome da escola pensada inicialmente por Lebreton.  
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que as práticas escolares, principalmente no nível secundário, mas também no primário, foram 

influenciadas pelas convenções epistemológicas, estéticas e metodológicas pensadas pela 

Academia. Além de se apresentar como a primeira formalização do ensino específico de Artes 

Visuais, também a perspectiva academicista influenciou a educação formal escolar. 

Perdurando certos cânones durante muitos anos, segundo Barbosa e Coutinho (2011, p. 8), 

pouco se foi contestado sobre as práticas da Academia, inclusive suas reverberações na 

escola, e assim foi que: “Nas escolas secundárias particulares para meninos e meninas, 

imperava a cópia de retratos de pessoas importantes, de santos e a cópia de estampas e, 

também, se representavam paisagens desconhecidas aos nossos olhos acostumados ao meio 

ambiente tropical”, afastando o brasileiro de sua realidade e aproximando-o de uma realidade 

a que não pertencia, endossando práticas mais ligadas à reprodução do que à produção e à 

criação. O ensino e a aprendizagem tinham, em muito, o tom alienígena, embora houvesse um 

acervo de saber sistematizado de que não se desconhece a importância.  

Ao chegarem ao Brasil, os membros da Missão Francesa encontraram produções 

artísticas que tomaram outros rumos dos modelos portugueses e que eram trabalhos realizados 

por artistas humildes. Barbosa (2012) caracterizou essa Arte com traços originais como 

“barroco brasileiro”. Os artistas contratados pela Corte para lecionarem, contudo, eram de 

inclinação majoritariamente neoclássica, e isso influenciou fortemente as práticas artísticas e 

de ensino desse tempo. Barbosa e Coutinho (2011) indicam que essa foi uma das poucas 

vezes que um modelo estrangeiro foi trazido ao Brasil ao mesmo tempo que estava em 

evidência na sua terra originária, pois geralmente, quando esses modelos de fora chegavam ao 

nosso país, já estavam em declínio e talvez já nem estivessem mais em exercício ou evidência 

no país de origem. Criticam ainda o modo de ver da Missão Francesa e o modo como o 

neoclassicismo foi usado, para fins elitistas, em que o que já vinha sendo realizado, ainda que 

de forma empírica, por brasileiros era considerado inferior e uma supremacia do modelo 

estrangeiro era ensinada como a forma ideal (quiçá única) de se fazer Arte. Barbosa (2012) 

assevera que, enquanto na França se operou com uma prática artística da burguesia 

antiaristocrata – que fazia um enfrentamento a um regime de privilégios da nobreza –, no 

Brasil eram as práticas artísticas de uma burguesia aristocrática que endossavam os 

privilégios e reforçavam os princípios monárquicos, configurando-se exatamente como o 

contrário do princípio das práticas artísticas apresentadas anteriormente, obviamente por conta 

do financiamento da família real, que viabilizava o trabalho dos artistas que vieram junto com 

a Missão Francesa lecionar Arte. Devo ressaltar que essas dominâncias não são absolutas. Há 

influências internas se diferenciando em algumas questões dos ideais de sua matriz.  
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Com relação aos preceitos metodológicos e práticos do ensino-aprendizagem da 

pedagogia artística neoclássica, várias estratégias e atividades eram utilizadas, mas 

geralmente partia-se do princípio da cópia de modelos. A cópia de estampas, por exemplo, 

nas Artes Visuais, foi uma prática introduzida pelo neoclássico, que, conforme Barbosa 

(2012), acreditava funcionar melhor para o treinamento da observação do que a prática da 

cópia da natureza, vindo a inspirar a prática do desenho figurado. Tendo o desenho também 

como um dos norteadores das práticas neoclássicas, buscava-se a “[...] precisão da linha e do 

modelado” (BARBOSA, 2012, p. 34). Penso que a Academia supriu, dessa maneira, a 

necessidade de formação de artistas e artesões durante muitos anos, ao valorizar 

demasiadamente os que vinham dos ideais neoclássicos, inspirados em uma renovação do 

clássico apresentado nas obras greco-romanas, que no Brasil adquiriram, contudo, cor local, 

influências e novos caminhos.  

Junto com a chegada da família real ao Brasil, também foram aparecendo 

necessidades de civilizar aquelas terras, que, comparadas aos padrões europeus, estavam bem 

aquém dos padrões de uma sociedade da época. Vários hábitos europeus eram impostos no 

Brasil colônia e, assim, eram construídas condições necessárias para que a família real 

portuguesa se mantivesse no Brasil. Com esses hábitos e necessidades é que se construíram 

brechas para o fortalecimento das outras linguagens artísticas, ainda que minimamente, neste 

período. Faziam parte da formação a prática e a contemplação de obras artísticas, o que é 

importante hoje, mas não o suficiente. 

O início da história do ensino e das escolas de dança no Brasil é atribuído, 

segundo Bezerra e Ribeiro (2020), ao ensino do balé. Foi durante o período de estada da 

família real portuguesa no país que a primeira experimentação de balé aconteceu, 

especificamente no Rio de Janeiro, em 1813, no recém-inaugurado Real Theatro de São João, 

também obra da Corte. Cintra (2011) aponta que a dança, como espetáculo, configurava-se 

como uma forma de diversão e entretenimento para a classe dominante, assim ela poderia 

reforçar os seus altos valores culturais e sua proximidade com os conhecimentos estéticos, tão 

elitizados à época. A formação da dança inicialmente não se voltava às escolas regulares, mas 

à formação e ensino de profissionais para que atuassem como artistas e elaborassem 

espetáculos para que fossem consumidos pela elite. O ensino do balé só foi impulsionado a 

partir do começo do século XX, quando o fluxo de apresentações se tornou cada vez mais 

frequente. 

Somente em 1927 foi institucionalizado o primeiro ambiente de ensino formal de 

Dança no Brasil, a Escola de Dança do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, que formava, 
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assim, seu Corpo de Baile. Marques (2011, p. 75) assinala que “[...] o ensino do balé clássico, 

o conceito de arte, tempo e espaço literalmente incorporados a essa modalidade de dança, vem 

ditando papéis, criando expectativas, gerando dificuldades e definindo fronteiras e solos para 

o ensino de dança até mesmo na escola básica”. Sendo essas características reverberadas até 

hoje, se há acervo importante nessa esfera do balé, a exclusividade desse cânone empobrece a 

educação na escola, por cerrar olhos a outras vertentes culturais. 

A música também foi evidenciada com a vinda da família real ao Brasil e avançou 

a novos espaços além dos muros da Igreja Católica, fazendo apresentações em outros lugares, 

como o Real Theatro São João. Ainda ligado aos aspectos religiosos, Amato (2006, p. 146-

147) explica que, com a vinda do príncipe regente, “[...] a música recebeu especial tratamento, 

principalmente quando da reorganização da Capela Real pelo padre José Maurício Nunes 

Garcia, que lhe deu grande fulgor, mandando vir de Lisboa o organista José do Rosário”. 

Qualificando a produção musical da época, a Capela Real era o lugar onde as celebrações 

religiosas eram assistidas pelos membros da corte, que “[...] contava com 100 músicos 

instrumentistas e 50 cantores, e uma orquestra que tocava e cantava músicas populares, 

constituída por músicos negros” (LOUREIRO, 2001, p. 48, grifo meu). Apesar de imperar à 

época muitos preconceitos raciais e viver sob o regime da escravidão, a presença de negros 

como músicos de excelência fez avançar a socialização destes, e a cultura brasileira se 

enriquece, impressionando outros cânones que a incorporam.  

Além disso, o povo africano trouxe várias influências à musicalidade brasileira, 

quando “[...] trouxeram consigo instrumentos de percussão, como o Ganzá, a Cuíca, o 

Atabaque, porém cantavam e dançavam embebidos pelos sons e ritmos de sua pátria distante” 

(LOUREIRO, 2001, p. 47). E assim, como se vê no trabalho de Vasconcelos (2009), aos 

poucos foram compondo, junto com as sonoridades indígenas e europeias, uma sonoridade 

brasileira, formada pela miscigenação de sons.  

Os rastros dos preconceitos dos portugueses radicados no Brasil desvalorizavam 

práticas artísticas manuais, pois atrelavam a realização desses trabalhos aos escravos. 

Pensando nisso, conforme André (2011), Dom João VI foi criando prédios e companhias 

artísticas para que se pudesse reelitizar a Arte, que havia sido desvalorizada, segundo a 

sociedade da época, por conta da prática dos escravos com as Artes, que também passavam a 

ser admiradas. É enraizado nesse preconceito que nasce aquele pertinente ao fato de o artista 

ser visto como vagabundo. 

Uma das estratégias para elevar e retomar as práticas artísticas com cânone 

europeu foi a “[...] criação de uma Companhia Nacional de Teatro formada por artistas 
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portugueses (os quais teriam a incumbência de descobrir e ensinar talentos nacionais)” 

(ANDRÉ, 2011, p. 137, grifo meu), o que o autor compara às ações da Missão Francesa, 

agora voltada às Artes Cênicas. A construção do Real Theatro de São João, porém, foi um 

grande disparador de diversas linguagens artísticas, com reinvenções de cânones e referências, 

como vimos acontecer com a Dança e a Música, que tonalizavam sua brasilidade.  

 
Seu primeiro nome foi em homenagem ao príncipe regente, e desde então o teatro 

recebeu vários nomes: Imperial Theatro São Pedro de Alcântara, em 1826 e em 1839; 

Theatro Constitucional, em 1831; e, finalmente, Teatro João Caetano, a partir de 

1923. No decorrer de sua história podemos encontrar tragédias e reformas até que, em 

26 de junho de 1930, foi inaugurado o prédio atual, reconstruído em estilo art déco 

(arquitetura de linhas retas e volumes elementares). (SOUZA, 2009, p. 184). 

 

Obviamente a Arte Teatral também foi impactada por essa construção, assim 

mobilizando toda a prática artística teatral e o ensino-aprendizagem de artistas da cena que 

começavam a se organizar de forma a esboçar modos de fazer desse ensino, para que 

pudessem atender às necessidades da família real. No ensino da dança, a absorção de técnicas 

e movimentos advindos do balé clássico foi grandemente presente nesse período. O acento 

técnico aí ocorre principalmente se considerarmos a base clássica altamente codificada no 

balé. Devemos, contudo, ver o valor desse acervo como cultura humana, e este é um ótimo 

exemplo para explicitar que é a forma excludente de outras perspectivas, sobretudo o confisco 

do valor dos saberes dos povos subalternizados, que se torna problemática. Apesar do valor 

do balé, questiona-se o fato de na dança raramente serem proporcionadas outras matrizes do 

dançar, mais populares, como as de matriz afrodescendente e indígena, bem como as danças 

regionais e populares.  

Quando ocorreu a volta de Dom João VI para Portugal, muitas mudanças nas 

atividades artístico-culturais aconteceram: as Artes aos poucos migraram do caráter 

excessivamente religioso para uma prática mais secularizada; houve esse embate de culturas e 

passaram-se a utilizar gradativamente temáticas mais voltadas às realidades das culturas, daí 

advindo suas vivências nos dramas e comédias. “A Capela Real perde a sua força e, em 

conseqüência [sic], a música religiosa cede espaço à música profana. Bandas e orquestras se 

espalham por toda a parte. Surge o reinado da ópera, que movimenta a vida social do Rio de 

Janeiro” (LOUREIRO, 2001, p. 49). As Artes passavam a adquirir novos direcionamentos, e um 

dos seus marcos foi a criação do Conservatório Dramático Brasileiro (SOUZA, 2009), que a 

princípio cumpriu a função de estimular a prática teatral em território nacional, mas que, de certo 

modo, ficava muito preso a perspectivas anteriores. Com essa abertura, contudo, cada vez mais 

grupos e coletivos artísticos foram sendo criados e passaram a praticar teatro e a receber pessoas 
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que pretendiam ser atores, para que, na convivência e na partilha das experiências, acontecessem 

os processos de formação e de ensino-aprendizagem da linguagem cênica.  

Foi assim que, em 1833, conforme Souza (2009), João Caetano montou uma 

companhia somente com atores nacionais, a Companhia Nacional João Caetano. Quase duas 

décadas e meia depois, em 1857, foi criado o Conservatório Dramático da Bahia19, que possuía 

uma perspectiva similar à do Conservatório Nacional, mas muito mais aberta. Segundo Santana 

(2015), trata-se da primeira iniciativa formal de institucionalização de uma Escola de Teatro, 

fazendo com que se observasse o ensino e exigindo dos alunos estudo e formação acurada. 

Bastos (2014) menciona que essa instituição foi inspirada no Conservatório de Lisboa, que 

almejava incentivar escritores e grupos dramáticos, além de analisar o conteúdo das peças e 

monitorar os processos formativos dos atores com vistas a uma cultura de estudo, mesmo dentro 

dos princípios anteriores, mas já com maior confluência de matrizes culturais locais.   

Na linguagem musical, também foi constituído o Conservatório de Música do Rio 

de Janeiro, também conhecido como Imperial Conservatório de Música, fundado por 

Francisco Manuel da Silva, compositor do Hino Nacional Brasileiro, que, conforme Amato 

(2006), foi a única figura a ter zelo pela conservação do patrimônio musical brasileiro. A 

estruturação dessa instituição serviu de base para todas as entidades análogas. A fundação 

dessa instituição foi muito importante, pois nela o ensino de música dava prioridade “[...] em 

preparar eficientemente indivíduos para o desempenho de funções específicas, como atuar na 

igreja e no teatro” (LOUREIRO, 2001, p. 52). Para Bacarin (2005), porém, o modelo 

tradicional de ensino foi implementado somente na primeira reforma educacional da 

república, encabeçada por Benjamin Constant, em 1890. 

Até aqui, o ensino da Arte majoritariamente se encontrava em espaços outros que 

não os da escola regular; embora sempre tenha havido Arte em ambientes populares, ative-me 

a focalizar aspectos institucionais e certa leitura deles, de maneira a adentrarmos na escola.  

Formavam-se, então, escolas especializadas em Artes, coletivos artísticos e professores 

particulares, de diversas vertentes, mas ainda eram grandes as práticas em Artes de todos os 

matizes, cênicos, musicais, pictóricos e literários, com o acento relacional junto a cultos 

religiosos e com excessivo caráter instrucional, voltados a interesses extrínsecos aos que 

caracterizam cada modalidade de Arte. 

Com a fundação do Colégio Pedro II, “[...] concebido para ser padrão de 

organização escolar e de qualidade no ensino médio – na tabela de estudos constavam música 

 
19  Alguns autores usam o termo “Conservatório Dramático de Salvador”, como Santana (2015). 
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vocal, desenho figurado e poética” (SANTANA, 2002, p. 248, grifo do autor), as Artes 

começavam a ganhar força como prática da instituição escolar, já que esta escola era tida 

como escola padrão, na qual as outras se espelhavam; inspiravam-se em seus currículos e em 

suas metodologias.  

Tendo se expandido com a brasilidade aos meandros extraescolares, a Música se 

direciona finalmente às escolas do ensino público, quando em 1854 foi instituída a sua prática 

na escola através de Decreto Federal, regulamentando o ensino de Música em todo o país, 

bem como orientando as atividades docentes. No ano subsequente, conforme Amato (2006), 

foi também exigido, por meio de decreto, um concurso público para provimento de vagas de 

professores de Música.  

Explicitando o conflito entre os domínios de apropriação da produção artística e 

sua socialização, Manuel José de Araújo Porto Alegre, em 1855, pretendeu, através de uma 

reforma pedagógica na Academia Imperial de Belas-Artes, aglutinar no mesmo ambiente de 

ensino as duas classes sociais de alunos, a elite e o povo, o artista e o artesão, que passariam a 

frequentar o mesmo ciclo básico disciplinar juntos. Cada um seguindo, porém, percursos 

distintos; a formação do artista teria um contato com mais disciplinas teóricas; e a formação 

do artífice era mais voltada à aplicação desses conhecimentos de modo prático.  

Mesmo que não houvesse maior renovação dos métodos e do uso de uma 

linguagem, excessivamente rebuscada, a meu ver isso somente agravou a divisão que estava 

posta no mundo social e que a escola não poderia equalizar. A escola possui espaço para 

discussão sobre reprodução ou mudança social, mas não decide ela sozinha as divisões sociais 

do trabalho e as estruturas classistas.  

Assim, perdurou e se alastrou ao longo da história brasileira esta separação em 

que as classes dominantes se direcionariam para que um artista desenvolvesse produtos 

culturais para ser contemplados e circulados no mercado de bens simbólicos, enquanto o povo 

utilizaria esses conhecimentos produzidos socialmente para fazer a Arte na vida cotidiana, nas 

ruas, nos espaços públicos e no mundo do trabalho de margens.    

Essa visão de que as classes operárias deveriam se ater somente ao processo fabril 

na construção de objetos artísticos, quase que funcionando mecanicamente, foi sendo 

dissolvida através das práticas criadas nos Liceus de Artes e Ofícios. O primeiro foi criado em 

1856 no Rio de Janeiro e quase todos os estudos sequentes utilizavam referências desta e de 

instituições congêneres. Segundo Barbosa e Coutinho (2011, p. 8), eles possuíam “[...] a 

tarefa de formar não só o artífice, mas os artistas que provinham das classes operárias”. Por 

lutas sociais de longo curso, não raro invisibilizadas, agora se passava a tornar acessível ao 
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povo o conhecimento que anteriormente era restrito às elites. Lógico, algumas dessas escolas 

tentavam rupturas que, até certo ponto, explanavam demandas sociais populares que 

desejavam ver atendidas.  

Os objetivos de ensino da Arte ministrada em algumas instituições artístico-                    

-pedagógicas perpassavam pela formação dos sujeitos-alunos que buscavam a execução de 

uma função social no mercado. Bacarin (2005, p. 139) afirma que o desenho de ornatos e o 

desenho geométrico – práticas comuns no ensino das Artes Visuais da época – eram 

considerados elementos incluídos em conteúdos teórico-práticos de algumas profissões, sendo 

que suas abordagens pedagógicas evidenciavam os aspectos técnicos e científicos 

considerados úteis. Essas relações entre o ensino do desenho e o mundo do trabalho pode ser 

ainda esclarecida “[...] nos programas de desenho geométrico, perspectiva, exercícios de 

composição para decoração e desenho de ornatos, orientados exclusivamente para cópias de 

modelos que vinham de fora do país” (BACARIN, 2005, p. 139), fazendo com que, desse 

modo, o futuro trabalhador ficasse a par do que estava sendo pensado para a sua formação 

através do ensino da Arte.  

Dessa forma, cada vez mais se aproximava a formação artístico-educacional da 

qual se apropriavam as classes dominantes da necessidade de formação artístico-educacional 

do povo menos abastado ou das classes que pressionavam mudanças. A meu ver, quanto mais 

se erguiam as resistências sociais à acumulação de poder e saber, mais se focava o estudo das 

Artes articulado a uma profissionalização, ainda que por esse tempo fosse frequentemente 

articulada a uma prática social outra ou a outras funções sociais que não davam maior relevo à 

especificidade de conhecimento que aquela modalidade de Arte carrega. Nos ambientes de 

ensino, como digo, a Arte ficava ora com funções religiosas predominantes, depois laicas, ora 

como subsidiária de outras profissões e necessidades, como as do industrialismo e as da 

ascensão burguesa. Por seu turno, desde seu momento formativo na escola, era justificada 

como algo que “tinha utilidade para embasar outros saberes”. No entanto, isso acontecia em 

meio a conflitos, contradições que empurravam os conflitos sociais e suas lutas por justiça 

cognitiva para “dentro da escola”. 

Agora, cheguemos ao fulcro de nossa discussão: as práticas históricas referidas, 

com suas críticas mencionadas, direcionadas ao ensino de Arte e contemplando diversas 

linguagens, são práticas que dialogam com a tendência pedagógica conhecida hoje como 

pedagogia tradicional, embora deva se ter presente que não se pode utilizar restrições 

excessivas ao se mencionar essas referências, pois o tradicional se renova e de repente retorna 

de modo complexo. O novo nasce dentro do velho, pois esse tem contradições. 
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É válido, pois, ressaltar que está sendo afirmado que os preceitos pedagógicos do 

ensino tradicional foram implementados em caráter institucional e relacionados ao ensino 

propiciado pela religião, anteriormente, depois pelo Estado, porém esses preceitos estão 

presentes e recriam-se nos mundos de vida dos artistas e de classes invisibilizadas, mas que 

existem com suas marcas e culturas: suas resistências ao que intercepta a justiça social e 

cognitiva. Não há, portanto, um “tradicional puro”, mas elementos que, ao serem criticados a 

partir de costumes sociais novos, que são novas questões trazidas pelas classes populares, 

reformulam-se. Não se diz a um período histórico que “suspenda todos os seus traços”, por 

isso não ser possível. No meu entender, como posso dizer após esse fio de elucidações 

histórico-culturais, ao modificarem-se os usos sociais e novos segmentos étnicos e de classes 

sociais empobrecidas ascenderem a resistências e estratégias de inserção cultural, o que fora 

saber que se dizia dominante se modifica, por ser decodificado, reinventado e mudado com as 

novas funções sociais que geram novos saberes. 

Com relação aos princípios da pedagogia tradicional, é possível elencar diversas 

características. Bacarin (2005) apresenta a perspectiva de que essa corrente educacional se 

direcionava através da crença de que os indivíduos seriam libertados pelos conhecimentos 

adquiridos na escola, dando ênfase ao processo de aquisição dos conhecimentos, questão 

pedagógica de importância exponencial para a educação tradicional. Em uma visão um tanto 

mecanicista, pensava-se que, quanto mais se armazenasse conhecimento, melhor seria o 

desempenho do aluno em sua vida escolar e no futuro profissional, de um modo quase 

automático. Utilizava-se, para isso, uma base de conhecimentos já consolidados, que eram 

pensados como modelos a serem absorvidos; o problema é o contexto todo em que essas 

linhas se plantavam na vida social, demarcando maiormente fronteiras de classe e, por tornar-  

-se isso visível, agudizavam-se a luta e o clamor pela justiça cognitiva. 

Pianowski e Goldberg (2019) apontam para essa corrente pedagógica os 

princípios de uma escola objetiva que se concentra na preparação intelectual, valorando, como 

elementos importantes, os conhecimentos cognitivos. Indicam ainda que nas práticas de 

ensino os resultados eram apresentados e armazenados pelo aluno, que os recebia 

passivamente como afirmações apartadas da experiência. Quanto à realização da aula, 

predominavam as aulas expositivas, as cópias, os modelos, a repetição e a memorização. 

 
Essa pedagogia é caracterizada pelo ensino mecanizado, desvinculado do cotidiano e 

com ênfase no professor, o qual é considerado o detentor do conhecimento e senhor 

da verdade. Nessa Pedagogia, o aluno é visto como um ‘depositório’ de conteúdos. 

A preocupação pedagógica foca-se no produto final e o processo não é importante. 
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O conteúdo é reprodutivista e, portanto, mantém a divisão social. (PIANOWSKI; 

GOLDBERG, 2019, p. 13). 

 

Esses princípios da pedagogia tradicional acabavam de fato enrijecendo as 

práticas de ensino-aprendizagem, tornando-a um processo quase mecânico e que se afastava 

em muito de questões que se relacionavam com os aspectos sociais das vivências dos povos e 

grupos diversos, bem como das práticas do dia a dia do educando. No tocante aos elementos 

didáticos, o professor se encontrava no centro da relação ensino-aprendizagem, como sujeito 

detentor do conhecimento, que o transmitia para seus estudantes, com saberes teoricamente 

consolidados ao longo do tempo, o que não significa que o docente não deva propor, mas há 

que se ter aberturas, como vamos vendo como. 

O ensino da Arte não se isentou dessas práticas e muitas delas reverberaram 

dentro dos processos artístico-pedagógicos, principalmente nos ambientes escolarizados. 

Bacarin (2005) afirma que, em confluência com a pedagogia tradicional, no ensino de Arte as 

práticas foram enfatizando um fazer técnico que sobrevalorizava o produto artístico 

produzido. Ora, ainda a visão instrumental se impunha, tentando que práticas artísticas 

escolares pudessem colaborar para a formação do funcionário, do operário, do trabalhador de 

uma forma geral. Barbosa e Coutinho (2011) pontuam que o ensino de Arte nessa corrente se 

fundamenta na imitação de padrões e no acúmulo de técnicas com dificuldades progressivas 

para que o produto atinja a perfeição e os procedimentos possam ser realizados com destreza.  

Especificamente abordando as práticas de ensino com as Artes Visuais, Pianowski 

e Goldberg (2019, p. 13, grifo dos autores) asseveram que: 

 
Nessa Pedagogia, predominam as aulas expositivas e os exercícios de fixação, 

repetição e memorização. Há uma grande valorização da cópia do natural e de 

modelos por meio da imitação. Predomina o ensino do DESENHO, como desenho 

geométrico, linear, industrial, decorativo (faixas, ornatos, gregas, letras decorativas, 

painéis, etc.) e desenho ‘pedagógico’ nas Escolas Normais. Há claramente a adoção 

de um padrão de beleza que advém do modelo de perfeição e cópia. 

 

O desenho recebe uma grande notoriedade no ensino escolarizado e vigora como 

o elemento mais evidente da Arte dentro do ensino institucionalizado. Relaciona-se, porém, 

de forma tensa, junto às perspectivas de criação e técnica, que parecem orbitar em rumos 

diferentes, mas que precisavam ser aglutinadas para a compreensão do complexo do ensino de 

Arte. É nessa situação que o trabalho desenvolvido por Walter Smith ganha notoriedade no 

ensino de desenho no Brasil. 

Walter Smith foi um arte-educador britânico que atuou nos Estados Unidos em 

diversos espaços, sendo responsável pela orientação do ensino do desenho, escrevendo livros 
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tanto para orientação metodológica e procedimental de professores quanto livros didáticos 

para alunos da educação básica regular de escolas públicas e de Escolas de Arte. Barbosa e 

Coutinho (2011) asseveram que os intelectuais e políticos brasileiros, sobretudo os liberais, ao 

procurarem estratégias de atuação do ensino de Arte que estabelecem um diálogo entre 

criação e técnica, encontraram nos estudos de Smith sobre o ensino de Arte nos Estados 

Unidos uma possibilidade latente. Assim, o ensino de Arte, especificamente o ensino do 

desenho, encontrava na preparação para o design o seu principal objetivo.  

Barbosa e Coutinho (2011) informam que o Novo Mundo, jornal escrito em 

português que era publicado em Nova Iorque entre 1872 e 1889 por José Carlos Rodrigues, 

salientava a relevância, apontada por Smith, dos exercícios geométricos progressivos no 

ensino do desenho, ou seja, a cada fase percorrida os exercícios aparecem mais elaborados. 

Era sua a ideia de que “[...] todo mundo tinha capacidade para desenhar [...]” e acreditava 

ainda “[...] no ensino do desenho como veículo de popularização da arte através da adaptação 

a fins industriais, colaborando para a qualidade e prosperidade da produção industrial” 

(BARBOSA, 2015a, p. 153). Ainda que existisse a perspectiva de uma aquisição de 

conhecimentos técnicos que poderiam ser usados como elementos durante um processo de 

criação, esse traço do tempo social vinculava o ensino de Arte à formação de trabalhadores 

que pudessem suprir as necessidades do mercado de trabalho.  

Por outro lado, os positivistas atrelados ao evolucionismo endossavam a 

perspectiva de que havia, sim, a capacidade de criação envolta no imaginar, mas ela deveria 

ser desenvolvida nos ambientes de ensino por meio da exploração e experimentação de cópias 

de ornatos, “[...] pois estes representavam a força imaginativa do homem em sua evolução a 

partir das idades primitivas” (BARBOSA; COUTINHO, 2011, p. 14). No Brasil, as ideias de 

Smith foram remasterizadas pelo professor Abílio César Pereira Borges, que, através da 

publicação de seus escritos, apresentava os princípios das ideias smithianas, pautado nas 

defendidas pelo polímata Rui Barbosa. 

Rui Barbosa foi, entre muitas profissões, um político que acreditava na educação 

como um propulsor para o desenvolvimento e que delimitou diversos pensamentos sobre as 

perspectivas do Brasil com relação ao ensino público no país. Escreveu diversos pareceres 

que versavam sobre as reformas relacionadas à educação nacional e sua relação com o Estado. 

Machado (1999, p. 6) afirma que Rui Barbosa apontava o ensino do desenho como um 

elemento importantíssimo para a formação do trabalhador: 

 
O ensino de desenho não era o de ornamentação, nem tinha como objetivo 

transformar todos os alunos em artistas, mas exercitar o olho e a mão para que eles 
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pudessem ver com exatidão e reproduzir coisas de seu interesse ou que pudessem ser 

aplicadas, principalmente, nas indústrias. Assim, o ensino proposto não se destinava 

ao cultivo da pintura, da escultura ou estatuária, mas explorava as possibilidades da 

adaptação da arte ao desenho industrial através do estudo do desenho, adequando a 

arte ao trabalho mecânico e fabril. Dessa forma, contribuiria para o progresso do 

país, pois era necessário criar a indústria nacional. 

 
Com um caráter instrumental marcado, via-se a ênfase ao ensino do desenho 

passando-se ao largo de epistemologias próprias à Arte e dando quase que relevo somente ao 

treinamento para a formação e ao mercado. Rui Barbosa, mesmo atento à indústria nacional, o 

que ele encarava como brasilidade, acreditava ainda que a educação artística “[...] seria uma das 

bases mais sólidas para a educação popular [...]” (BARBOSA, 2012, p. 45) e que sua excelência 

via desenho geométrico desaguava nos designers de produtos industriais. Tradicionalmente 

fortalecido nas instituições de ensino, o desenho permanece a figurar como elemento de maior 

evidência da Arte junto aos ambientes de ensino escolarizados. O desenho por modelos adquire 

novas configurações, com estampas e retratação de objetos tridimensionais e vivos, 

desenhando-se de frente para uma forma objetiva e material, ainda que a forma que está à sua 

frente seja em muito considerada em suas visões materiais e geométricas.  

Assim, tentava-se aproveitar o saber sistematizado na área, o que, por vezes, 

acirrava contradições, já que remasterizar essas práticas nas instituições brasileiras de ensino 

poderia funcionar como um elemento disparador sobretudo da formação de mão de obra 

qualificada para a ocupação de vagas em um país que, à época, voltava-se à industrialização. 

Rui Barbosa acreditava ainda que o ensino do desenho figurava como elemento provocador de 

uma transformação pedagógica, que se encontrava ligada à exposição verbal de conteúdo, 

abrindo a perspectiva para uma educação que utilizasse a percepção e transcrição dos objetos, 

mas a fala capaz de abordar o expresso no desenho. 

É possível perceber que nas linguagens artísticas o ensino do desenho ganhava 

grande notoriedade, enquanto as outras linguagens mais uma vez sofriam uma espécie de 

apagamento dentro das instituições de ensino. “Logo, o foco do ensino de arte na escola se 

pautava nos princípios das artes plásticas, ficando as demais linguagens diluídas nos 

conteúdos ensinados” (BEZERRA; RIBEIRO, 2020, p. 8). As outras linguagens começariam 

a ser contempladas, ainda que minimamente, no fim do século XIX com a reforma de 

Benjamin Constant. 

Através do decreto da reforma que ficou conhecida como Reforma Benjamin 

Constant, foi regulamentada a instituição primária e secundária. “Foi então, em final do século 

XIX, instituída a inclusão do desenho, da música e da ginástica dentro do ensino formal” 

(ANDRÉ, 2011, p. 137). Passava-se, assim, a incluir curricularmente no ensino público a 
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prática maior de outras linguagens, antes palidamente contempladas. Cáricol (2012) afirma que 

elementos de música passariam a ser lecionados por professores específicos, sendo estes 

admitidos em concurso público para provimento de cargos. Com relação à Dança, Bezerra e 

Ribeiro (2020) apontam a sua chegada à escola através da Educação Física, porém alertam 

para o fato de que essa disciplina foi introduzida como matriz curricular calcada na ginástica 

alemã, também comentada por Rui Barbosa, atrelando-se essa arte sobremaneira a um aspecto 

de prática esportiva, e não com ênfase em suas epistemologias estéticas e artísticas.  

Já em relação ao ensino do Teatro, que disciplinarmente não foi contemplado com 

a Reforma Educacional Benjamin Constant, Santana (2015) aponta que sua escolarização 

passara a figurar como disciplina na educação básica no início do século XX através da 

expansão das escolas de arte dramática, justificadas pela necessidade de ampliação do setor 

educacional e pela percepção da carência dessa modalidade artística no mundo escolar. Isso 

resultou, a meu ver, em uma outra visão das Artes Cênicas, que trouxe perspectivas para a 

prática profissional, pois, além de suas experimentações reverberarem na escola, denunciavam 

a necessidade de formação de atores, e por uma outra óptica. 

Barbosa (2012) denuncia uma série de mal-entendidos e equívocos que foram 

circundando o ensino de Arte na escola nesse período. Alerta, por exemplo, que as disciplinas 

de Desenho, Música e Ginástica não exigiam exames, pois se acreditava que elas estavam 

voltadas a treinar e desenvolver o corpo e a inteligência para outras disciplinas, sendo 

poderoso veículo para o desenvolvimento do raciocínio. Pelo fato de o Desenho não reprovar, 

o aluno não via lógica, por exemplo, em estudar simplesmente para aprender, revelando que 

não encarava o aprendizado da Arte em seu valor intrínseco, mas que percebia a visão 

instrumental embutida e a perspectiva da lógica de mercado.  

Um problema que ainda hoje se coloca como questão é o fato de que o ensino de 

Arte começava a ser posto de lado, no sentido de os alunos darem maior importância e 

dedicação às disciplinas que eram sistematicamente cobradas nos exames finais e de 

admissão. Além de essa forma de pensar subvalorizar a Arte na escola, outra problemática se 

apresentava: o fato de a Arte ser utilizada para auxiliar nas aprovações, ou seja, 

instrumentalizar o ensino da Arte para colaborar no adestramento para os exames, figurando 

como lógica que, além de não proporcionar o espaço ao ensino da Arte e relegá-lo a um grau 

menor de importância, ainda o utilizava de modo ostensivo para evidenciar a importância de 

outras disciplinas ante ela.  

Barbosa e Coutinho (2011) assinalam ainda que os liberais classificaram a 

introdução do ensino de Desenho na educação básica em uma perspectiva antielitista, 
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justificando sob a alegação de tratar de uma formação em busca da preparação de mão de obra 

para as indústrias. É importante questionar onde se loca o aspecto antielitista ao se endossar 

práticas artísticas escolarizadas em um sistema onde não se vê seu valor como forma de 

conhecimento. Ainda que a qualificação da mão de obra garanta trabalhos categorizados 

como melhores, o ensino da Arte segue endereçado a outros objetivos que não se encontram 

dentro da própria modalidade daquela Arte, mas apontam-no como subsidiário apenas de 

aquisição de técnicas.  

Evidentemente em outra conexão se poderia valorar a Arte em novos âmbitos de 

desenvolvimento, como o digital, por exemplo, pois novas necessidades se põem hoje, mas 

tem-se de estudar de modo não mecânico e alienado essas questões, sem despolitizar suas 

formas de intervenção social e ocultação.  

Agora podemos fazer algumas reflexões a partir dessas questões trazidas: a 

percepção do ensino de Arte como absorção de técnicas circunda, pois, todo esse primeiro 

período aqui apresentado, perdurando por quase quatro séculos de práticas pautadas na 

pedagogia de linhas tradicionais, sobretudo. Torno a dizer: isso não é um dado absoluto, ou 

seja, a visão pedagógica chamada tradicional é como um paradigma; nunca deixa de haver 

movimentos de resistência que causam rompimentos com suas linhas dominantes; endossa o 

aprendizado através da absorção de técnicas artísticas e cópias, repetições e padronagem 

excessiva veiculada em cada uma das abordagens de ensino das linguagens da Arte.  

O ensino da Arte vai instaurar movimentos de crise, a partir dos excessos da ênfase 

na cópia e na reprodução, na exclusão de povos e culturas de matrizes étnicas outras e, junto a 

isso, na expulsão de outras formas de saberes não inclusos ou rechaçados. Essa exclusão tomou 

acento não democrático e daí se fizeram maior o conflito e também o campo das contradições. 

Poder-se-ia ter recaído em excessos, como vamos ver, mas pôde-se rever a instrumentalização 

da Arte no ensino da escola, bem como sua subvalorizarão e subutilização como prática social. 

Sem o direito de ser uma área de conhecimento como outras, mas reduzida a ferramenta e a ser 

utilizada para enfatizar o valor das outras disciplinas, essas perspectivas provocaram reações, 

rupturas e desestabilizaram o ensino de Arte, que ansiava por mudanças.  

Focar técnicas de realização pode dar sentido e potencializar o talento que foi 

fornecido pela natureza? Parecia ser essa a pergunta que se fazia então. Pode ser útil ao 

mercado? Era outra inquirição. Elas, todavia, não tocavam ainda o fundamental. Questionava-

-se que a Arte fosse usada para reafirmar o lugar social dos sujeitos que faziam Arte dessa 

forma agenciada pela escola. Daí que diversas das práticas apresentadas até então podiam ser 

vistas ainda sendo realizadas nas escolas nos dias de hoje, pois são práticas que foram se 
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reproduzindo ao longo do tempo, apesar de serem cercadas de mal-entendidos e de ações bem 

questionáveis do ponto de vista do ensino-aprendizagem, pois socialmente continuamos 

estruturalmente funcionando de modo semelhante; algumas linhas dessas contradições 

subsistem. Por outro lado, esses aspectos considerados tradicionais mostram o valor também 

de acervos de saberes construídos ao longo da história, que foram produzidos por todo o 

corpo social, mas que não foram socializados assim, ao contrário, valorou-se a hegemonia de 

classe, o que enuncia que se trabalha realmente com contradições.  

É certo pensar que desde então se bifurcaria em uma formação para o trabalho, 

voltada ao chamado chão de fábrica, e uma formação ao terceiro grau, para os que 

assumiriam postos diretivos socialmente, junto às classes hegemônicas, ou seja, perpetuariam 

essa divisão social de poder e saber. A Arte, como preparação para a vida no trabalho, 

configurava-se como uma forma de reafirmar essa dupla via, o que, como contradição, 

ultrapassava as formas de a escola resolvê-la.  

A Arte na escola, então, figuraria como um procedimento de ensino-aprendizagem 

em que o aluno deveria se munir de elementos basilares de cada linguagem para que, através 

da execução dessas técnicas, fosse possível se desenvolver profissionalmente, mas cada 

sujeito reafirmando a divisão social que apontamos. Essa era a contradição que a Arte trazia, 

quer dizer, a contradição estava posta socialmente. 

Outra perspectiva, a que avultava como referida pela justificativa de sua inserção 

no universo do currículo da escola, era a que colocava o uso da Arte como ferramenta 

didático-pedagógica, ou seja, havia um aspecto instrumental, que percebia a Arte como 

detendo conceitos que importavam no ensino das disciplinas ditas de núcleo duro, quais 

Matemática, Geometria e Língua Portuguesa. Além disso, devo ressaltar que havia ainda – 

imperando e sustentando essa elitização da Arte, ao lado da visão técnica subsidiária da 

industrialização, forjando formas de caber na escola que adulteravam o perceber, o sentir, o 

olhar e o intuir, como também restringindo modos de fazer Arte mais libertos –, a chamada 

ideologia do dom. Aí a Arte periclita. Intensificando ainda a perspectiva do talento como dom 

de inexorável determinação, o ensino de Arte chega a invalidar as possibilidades de educar 

nas modalidades artísticas, ao querer dizer que o inato é inexorável e não se criam talentos ou, 

por outra, não se ensinam os dons da Arte.   

Trazendo mais uma vez e reforçando a perspectiva ferramental, funcionando 

como instrumento/método de outras áreas, deve-se ver que, contudo, há aspectos importantes 

que essas visões trazem, como a valorização dos acervos experienciais de culturas outras, 

ainda que tenham vindo de modo colonialista. É que o saber sistematizado pela Arte não é 
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produção de uma elite apenas, mas é produção de todo o corpo social, embora uma classe 

social possa se apropriar disso. 

 

4.1  Aspectos casulares na pedagogia tradicional: as reverberações na Arte-Educação 

Pré-Modernista e sua perspectiva técnica 

 

Com relação a aspectos casulares, que fermentarão o novo, se o utilizarmos crítica 

e criativamente hoje, pelo exposto, temos a considerar que devemos problematizar: a 

abordagem do ensino da Arte voltada precipuamente à ideologia dos dons e somente ao seu 

produto, por exemplo, em vez da valoração também dos processos criativos ou de sua feitura 

e aprendizagem; os elementos utilizados no ensino, que se reportam à criação, submergem à 

cópia por modelos, sob a justificativa de serem treinos, fixação de aprendizagem e outras 

questões que tornam a repetição de padrões a única vertente válida de aprendizagem. Vale 

ressaltar que não dizemos que copiar modelos ou repetir aprendizagens não importa, mas é 

fazer “só isso” o problema, que revela uma certa fixidez na capacidade humana de mudar, e 

suas obras de Arte também; os lugares onde os procedimentos acontecem tendem a situar 

fronteiras rígidas entre a escola e o ambiente social; os métodos e estratégias utilizados quase 

sempre desvalorizam aprendizagens e saberes de grupos étnicos e culturais subalternizados; 

os conteúdos da Arte, em seus processos de aprendizagem, nesse lugar chamado ensino 

tradicional, conferem lugar subsidiário à Arte e conferem seu valor apenas como capa de 

facilitar a aprendizagem de alguns conteúdos de outras “matérias” de maior valor social, as 

quais o saber de alguns conteúdos das Artes pode ajudar a embasar; e a despolitização da 

técnica nem é colocada como problema. 

Durante alguns acontecimentos na história da Arte brasileira, demonstra-se a 

ênfase no próprio processo de ensino-aprendizagem dela com foco em si mesma, com 

preocupações acerca do entendimento, compreensão e execução das suas próprias 

epistemologias, observando-se, assim, seus preceitos e suas formas de conhecer.  

Em um evento acadêmico, quando ainda estava na graduação, levantei a questão 

de que o Teatro não precisa ensinar outra coisa além dele mesmo, que ele, por si só, ensina. E 

acredito que essa questão seja cara ao processo criativo, visto que, ao compreendermos os 

meandros e ideias de uma linguagem artística, estamos entrando em contato com a linguagem 

por meio da qual produziremos discurso, assim nos conectando com a Arte como forma de 

conhecimento, cujo valor possui de modo intrínseco. Não se precisa legitimá-la por outros 

objetivos além dela mesma. 
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Nesse período, porém, a grande ênfase era dada ao ensino da Arte de forma 

subserviente a outros elementos, outras áreas, outras questões que foram a ela anexadas, como 

a utilização para fins colonialistas; para reforçar o ensino-aprendizagem em outras disciplinas; 

para adentrar certas práticas do mundo do trabalho, etc., aspectos que podem ter seu valor, 

mas não para justificar uma forma de saber como a artística.  

Utilizada como acessório, ferramenta e instrumento, a Arte era tida apenas como 

meio, como reforço. Essa perspectiva acabava por negligenciar o potencial criador, limitando os 

alunos a praticarem algumas atividades artísticas apenas na perspectiva de colaborar para o 

alcance de outros objetivos além dos artísticos, que, muitas vezes, não são nem considerados 

nessas práticas, visto que o objetivo não é a compreensão daquela linguagem em si, mas outras. 

Os aspectos criativos ficariam relegados a aspectos interpolados à Arte.  

Não está se questionando em nenhum momento os outros caracteres e 

reverberações, as outras funções sociais que a Arte pode alcançar, mas o que se está aqui 

problematizando é que, de acordo com o objetivo ao qual ela se atrela, com o qual se justifica 

sua entrada na escola, ela passa a assinalar questões que podem fazer desaparecer aspectos de 

sua criação. Assim, em Teatro isso é fatal: quando os aspectos criativos estão secundarizados 

ou até excluídos, a cópia por modelos, fora de contextos maiores de reflexão estética e 

expressiva, exclui quase todo o sentido do fazer artístico. 

Com relação aos elementos utilizados dentro do ensino/criação, foi possível 

observar também dois espectros dentro deste aspecto casular: a utilização de elementos ditos 

da nossa terra e a utilização de elementos estrangeiros ou alienígenas. Quanto aos elementos 

da nossa terra, eram utilizados como forma de estratégia, por exemplo, pelos jesuítas nas suas 

encenações para gerar aproximação com os povos nativos, assim eles perceberam que uma 

forma de gerar empatia para a criação de encenações era abordar questões referentes àqueles 

povos com os quais estavam lidando. Ainda que os jesuítas tenham usado dessa estratégia 

para evangelizar os índios e suplantar a cultura indígena, apresentavam uma necessidade de os 

processos de ensino em Arte considerarem contextos e espaços que estão sendo alcançados 

pelos processos de ensino e criação, não para apagar a cultura que lá está presente, mas para 

aproximar o público sem desvalorizar as ideias, conhecimentos e perspectivas já construídos 

como cânones ou referências.  

Trazendo para a nossa reflexão isso, pode-se dizer que o professor de Arte hoje 

não deveria agir na perspectiva de um professor colonizador, mas na de um visitante 

colaborador que apresentará propostas para que sejam possibilitadas novas visões, abrindo 

portas para que os processos criadores reforcem significados presentificados e ressignifiquem 



99 

outros. Neste período encontramos ainda a reprodução de métodos estrangeiros em toda a sua 

extensão, sendo utilizados em outra perspectiva, não para abafar diferenças, e sim para gerar 

aproximações; não como modelos únicos, e sim como possibilidades e como acervo de 

conhecimento.  

Das primeiras experiências no período colonial às experiências já na primeira 

república, sempre importamos formas de fazer e ensinar/aprender Arte, mas não só. Modelos 

estrangeiros para desenho, estéticas estrangeiras para a dança, gêneros musicais estrangeiros, 

textos dramáticos estrangeiros, metodologias educacionais estrangeiras. Mas... Arte. Em toda 

a história da Arte na humanidade, sempre encontramos a fala, o discurso, os modos de fazer 

de um povo expressados através das criações das linguagens artísticas. São patrimônios da 

humanidade. Contudo, quando importamos esses métodos sem problematizá-los, questioná-                

-los, reprogramá-los, sem proporcionar diálogos, corremos o risco de estar provocando um 

apagamento das vidas e obras referentes àqueles espaços e povos com os quais trabalhamos e 

atuando, mais uma vez, como professores colonizadores ao impormos questões que talvez 

nem interessem de fato àqueles sujeitos. 

No que concerne aos processos de criação em ambientes educacionais, como de 

fato poderíamos proceder em ambientes com os quais não tivemos contato ainda? Como 

chegamos estrangeiros a esses espaços e propomos processos criativos que não colonizem 

artisticamente, mas possam levar acervos de saberes sem apagar os dos outros? É necessário 

conhecermos o espaço cultural onde atuamos, ainda que minimamente, para podermos 

construir junto com ele possibilidades de criação. Não se trata de não utilizar métodos 

estrangeiros, mas de como integrar algo que não pertence àquele espaço sem o violentar. 

Vamos nos deter agora em outro aspecto, que diz respeito aos espaços onde os 

processos criativo-formativos aconteceram nesse período. Gostaria de dar ênfase aos 

processos realizados em ambientes extraescolares, inicialmente abordando o ensino que 

acontecia com formações de artistas que acompanhavam seus mestres nas suas próprias 

oficinas e ateliês. Ao se colocar em contato com o artista em criação, é possibilitado 

acompanhar os movimentos de criação que são realizados por ele e perceber quais são as 

estratégias e métodos utilizados no desenvolver da criação. É possível acompanhar o 

processo de criação desde a ideia, das projeções, dos projetos, passando pela experimentação 

e testagem, pela utilização de técnicas e materiais específicos, até a finalização e a entrega 

dessa obra ao público, fazendo com que se provoque intimidade com o processo de criação, 

dialogando pedagogicamente com ele através da experiência acompanhada. 
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Cabe deixar claro ainda que não se trata especificamente de reproduzir os 

trabalhos dos mestres, mas de como criar suas próprias questões através da remasterização   

daquelas experiências. Quando aqui citamos remasterização, estamos indicando o processo de 

qualificação de uma experiência através de modificações e transformações propostas para a 

construção de novos trajetos a partir de questões já estabelecidas. Isso pode ser comprovado, 

por exemplo, nos vários discípulos na história das Artes que tiveram contato com grandes 

mestres e, ao seguirem carreira solo, repaginaram tudo que conheceram e construíram outras 

perspectivas de Arte/ensino.  

A formação através de grupos e coletivos artísticos, que podem tocar a Dança e o 

Teatro especificamente, acontece de forma similar, em que geralmente o grupo possui 

convenções estéticas e perfis estilísticos, os quais são ensinados com a convivência e 

experiências de formação, bem como no próprio ato de criação da obra, quando é realizado 

um processo de ensino-aprendizagem dentro do próprio processo de criação, pois o processo, 

por si, ensina. 

Outro elemento casular desse período – talvez o item que apresente maior 

destaque – é o caráter da técnica. A técnica é problematizada dentro dos processos de criação 

há bastante tempo e constantemente também questionada sobre o seu lugar no ensino da Arte 

em ambientes educacionais20. A codificação, a repetição, a simulação, a cópia, a 

memorização, o modelo, a imitação e a reprodução são elementos recorrentes dentro da 

perspectiva do trabalho com a técnica, que acaba, de certa forma, segundo alguns pensadores, 

espantando o espírito criador. Em nenhum momento se está afirmando que a técnica é 

desnecessária, mas, assim como outros elementos casulares, a ênfase dada a esse aspecto pode 

borrar procedimentos criativos e fazer com que os alcances deles sejam reduzidos na busca da 

aquisição de um saber fazer, de um modo de operação, da execução de um procedimento para 

se chegar a um determinado lugar. Como é possível desenvolver um processo de criação haja 

vista a preocupação excessiva com a execução perfeita de uma técnica? É impossível? Não. É 

recomendado para um ambiente escolar? Talvez. É preciso problematizá-lo? Certamente. 

Para se realizar um processo de criação, é preciso conhecer suas matérias-primas e 

os procedimentos possíveis com elas. Existem várias técnicas que podem ser apresentadas 

para se realizar um processo criativo, porém aqui gostaria de problematizar como o ensino da 

 
20  Talvez, em algumas linguagens específicas, a técnica consiga ser cobrada com maior precisão, visto que 

alguns acordos conseguem ser percebidos a depender dos elementos de cada linguagem, porém, em outras 

linguagens, os aspectos técnicos são mais esfumados dentro do processo de criação, visto que as técnicas se 

diluem na sua execução e nem sempre conseguem ser cobradas com precisão. 



101 

técnica é realizado: se através do ensino de certezas ou se através do experimentar de um 

percurso investigativo que deságua na percepção e concepção da técnica?  

Essa questão faz toda diferença em um ambiente de ensino em que se vai conduzir 

um processo criativo, visto que, ao conhecer o caminho, é permitido ao sujeito remasterizar 

aquele caminho e utilizá-lo dentro de outras necessidades ao percorrer outros terrenos. Se o 

ensino de certezas acontece das informações dadas, da técnica pela técnica sem relacioná-la à 

experimentação, no processo de criação é provável que resulte em construções engessadas, 

mecânicas, autômatas e que não apresentem um vigor criativo. Não se é inimigo da técnica, 

porque ela é necessária, mas o seu ensino precisa ser pensado, contextualizado, sem 

apagamento dos demais aspectos, até problematizado, visto que ele se desdobra em questões 

que tocam em diversas esferas do processo criativo. 

Quanto ao aspecto casular que trata do contexto em que a Arte é realizada, vale 

ressaltar que durante esse período diversas vezes foi evidenciada uma segregação de acordo 

com a classe social. Pode-se notar que as Artes que eram praticadas por escravos foram 

embebidas de preconceitos, pois eram tidas como práticas e obras de menor valor do que as 

praticadas pelas classes dominantes ou elites culturais. Da mesma forma que acontecia com as 

práticas artesanais que eram realizadas por sujeitos menos abastados e que utilizavam aquela 

ação como forma de trabalho e sustento (e eram, por isso, práticas encaradas como de menor 

valor), sabe-se hoje que qualquer aspecto de artesania das Artes é sonegado ou tido como 

atividade menor. Enquanto era encarado de alto valor cultural certo trabalho artesão, a elite 

produzia a obra; se as classes populares o fizessem, era desvalorizado o trabalho.  

Durante alguns processos criativos vivenciados ao longo da minha carreira de 

artista-pesquisador-docente, deparei-me com algumas situações bem complexas, em que 

alguns alunos se recusaram a realizar determinado movimento por denotar feminilidade; 

recusaram-se a realizar uma atividade de pintura com os dedos por denotar infantilidade; 

recusaram-se a interpretar papéis de classes populares por denotar aspectos de pobreza; 

recusaram-se a aceitar que uma colega negra representasse um personagem rico por denotar 

incoerência social, entre outros milhares de exemplos que podemos atribuir ao caráter social 

das práticas criativas. É preciso compreender que a criação em Arte também opera refletindo 

sobre esses aspectos sociais. É por isso que as práticas de criação precisam ser plurais, para 

que se compreenda que todas podem ocupar esses espaços, que podem ter sido negados aos 

seus antepassados, mas que hoje eles estão disponíveis para todos. No mundo da criação, 

abrem-se as portas da possibilidade. 
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Outro aspecto casular que precisa ser evidenciado é o caráter do valor dado às 

práticas artísticas. Diversas são as experiências relatadas que colocam a Arte e o seu ensino 

como um elemento menor, de valor inferior, porém, como pudemos analisar anteriormente, 

isso tem um precedente histórico. Dentro da perspectiva do ensino para a premiação, com o 

passar dos anos na educação brasileira foi intensificada a visão de que a Arte era apenas um 

complemento, um atravessamento, um meio, uma ponte, logo, por que estudar Arte? A ideia 

de que a Arte não possui valor epistemológico, valor como conhecimento, saber em si 

mesmo, fez com que se usassem subterfúgios para dar-lhe algum valor no currículo escolar. 

Daí as recompensas, ainda que se restrinjam a notas ou aprovações, ora a festivais, gincanas e 

premiações, que deslocam o interesse real da área como estudo válido no ambiente 

educacional.  

Os alunos começaram a questionar o valor da Arte, e isso fez com que o interesse 

por ela caísse. O interesse na Arte e na criação nos ambientes de ensino modifica 

completamente o aproveitamento das aulas de Arte, como das outras, e também muda a 

reflexão sobre o fazer escola. É válido exemplificar essa afirmativa com as aulas ministradas 

para a disciplina de Arte, no ensino regular, em que todos os alunos devem fazer as aulas, pois 

ela pertence ao rol de disciplinas obrigatórias, em confronto com as aulas de grupos de Arte na 

escola, que acontecem de forma extracurricular, da qual só participam os alunos que sentem 

vontade, desejo, interesse em experimentarem aquela linguagem artística em específico.  

Baseado na minha experiência em sala de aula, permito-me afirmar que o interesse 

em estar na aula faz muita diferença no seu aproveitamento, visto que os discentes se permitem 

imergirem nas vivências, enquanto em outras experiências eles, ao se mostrarem antipáticos a 

algumas práticas, negam e negligenciam algumas ações, operando em recusa. Esse movimento 

de aproximação e distanciamento do educando para com as experiências criativas e artísticas faz 

com que as vivências dentro dos processos criativos se apresentem de forma significativa ou 

não, fazendo com que ele se dedique a apresentar seu melhor desempenho ou se contente em 

fazer o básico, o mínimo somente, para conseguir a nota necessária, quando necessária. Ao 

acreditar que nenhum conhecimento julgado como válido seria agregado, logo criar não seria 

útil, apenas reproduzir os conhecimentos já consolidados... ele se exime de avançar. Mas por 

que reproduzir em vez de produzir? Por que não desproduzir para transproduzir? Caso se 

compreenda que o valor da educação e que o maior prêmio dela é a possibilidade de aprender, 

um caminho complexo se constrói para que aprendizagens significativas ocorram. 

O aspecto casular que confronta a sobrevalorização do produto em detrimento das 

especificidades e necessidades do processo é um elemento importante para se compreender as 
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reverberações desse período nos processos criativos em ambientes educacionais realizados na 

atualidade. Negligenciar o processo pode ser reverberação de uma compreensão educacional 

pautada em ensinar o resultado, e não em experimentar o processo para se chegar ao 

resultado. O resultado é importante também, mas se, em vez de aprendermos sobre o resultado 

e sermos apenas informados sobre ele, aprendêssemos o caminho percorrido para chegar até 

ele e pudéssemos aplicar esses caminhos percorridos em situações semelhantes para que 

pudéssemos produzir? Conforme foi problematizado também no aspecto casular referente ao 

ensino de técnicas, é importante que possamos explorar caminhos, para que, através dos 

mesmos caminhos, alcancemos resultados semelhantes ou diferentes, bem como possamos 

construir um know how21, um savoir faire22, uma bagagem para questionar os resultados, 

percorrer novas vias e problematizar o que nos chega.   

A sobrevalorização do produto é que faz os discentes copiarem coreografias de 

vídeos da internet, em que se preocupam mais com o fato de a apresentação conter 

movimentos impressionantes para o público do que para o fato de esses movimentos terem 

sido criados por eles, ou até mesmo adaptados, remasterizados. É que a Arte é encarada como 

verdadeira Arte se conseguir reproduzir o produto acabado e encarado como de gosto 

palatável, afeito ao consumo. A sobrevalorização do produto é que faz nas experiências de 

Teatro na escola o professor que não tem experiências com Teatro entregar um texto ao aluno 

para que ele decore as suas falas e aprenda como deve ser falado – pautado em reproduzir a 

forma que o docente disse ser boa –, de como ele deve se movimentar – pautado em 

reproduzir a forma como o docente disse ser boa –, de como deve se posicionar espacialmente 

no palco – pautado em reproduzir a forma como o docente disse ser boa. Em resumo, ser um 

fantoche que só reproduz todas as imposições do professor. É evidente que em dado momento 

o professor pode dar indicações, contudo não a ponto de não haver lugar para criar. 

Se o produto estiver aceitável, de que importa o processo? De que importa se 

houve ou não uma experiência significativa de aprendizado? De que importa se houve ou não 

uma experiência significativa de criação? As práticas motivadas por produtos podem ser 

perigosas se oferecerem um desestímulo à experimentação e à experiência em educação 

artística. Indicações não devem ser tampões. Não é que os produtos não sejam importantes ou 

interessantes, mas que focar exclusivamente neles faz com que se negligenciem diversos 

aspectos e etapas importantes do processo de criação e do processo de ensino-aprendizagem 

 
21  Relaciona-se com o conhecimento das técnicas, das normas, dos procedimentos, dos métodos, dos caminhos 

para se realizar uma determinada atividade.  
22  Capacidade de realizar uma atividade e obter êxito nessa realização. 



104 

em Arte. No processo podem residir muitas questões provocativas e estimulantes: questões-                

-bomba, que podem explodir as rotas, romper os trajetos e reconfigurar os mapas. 

Ao conduzir um processo de criação teatral denominado Direito de Direitos, em 

uma escola pública regular de educação básica, com alunos do ensino fundamental nos anos 

finais, tive a oportunidade de sentir algumas heranças desse período dentro da própria escola. 

A temática geradora desse projeto se relacionava com a Ditadura Militar e as ações de censura 

e violência que aconteceram nessa época, assim propus um processo criativo em que nos 

baseássemos em notícias e matérias relacionadas a esse tema, além de músicas e fotografias 

realizadas naquele período histórico, para que, através desses elementos de estímulos, 

levantássemos cenas para a composição do espetáculo.  

A comunidade escolar estranhou a ideia, pois estava acostumada a outras formas 

de fazer Teatro. Fui questionado por outros professores – principalmente aqueles que não eram 

da área de ensino – sobre o tempo que o processo levaria e se ele realmente seria eficaz, se os 

alunos iriam conseguir produzir algo interessante, se não seria mais fácil e rápido procurar um 

texto na internet para que eles encenassem. Os discentes também questionaram por que não 

estavam recebendo um texto para levarem para suas residências e o decorarem para depois eu 

lhes ensinar os movimentos. Eles acreditavam que o que estava acontecendo ali era um 

desperdício de tempo e que o jeito certo para se fazer Teatro era como eles estavam falando.  

Convenci a todos sobre as minhas ideias e estratégias para aquele processo e 

apostei em uma metodologia pautada na improvisação estimulada por temáticas através de 

elementos textuais, imagéticos e sonoros. Realizamos o processo criativo, durante o qual, nas 

rodas de conversas que aconteciam no momento de avaliação dos encontros, conversávamos 

sobre os conhecimentos teatrais que estavam sendo construídos e sobre as experiências 

estéticas que estavam sendo estimuladas enquanto se dava o processo de criação. Com o 

passar dessas etapas, os alunos e os outros professores foram compreendendo a complexidade 

da construção de aprendizagens significativas por intermédio dos processos criativos e de 

como o processo pode ser qualificado mediante propostas que vão além de decorar o texto e 

aprender as movimentações. 

Um processo de ensino-aprendizagem em Teatro é um complexo criativo que 

envolve diversas variáveis, logo acoplá-los em caixinhas ou em receitas de certo e errado faz 

com que ele desperdice o seu potencial artístico-pedagógico e o sufoque. É preciso deixá-lo 

respirar. 
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5  ROTA 5: TRAJETOS DA CRIAÇÃO E A ARTE NA PEDAGOGIA NOVA – A 

ARTE-EDUCAÇÃO MODERNISTA E SUA PERSPECTIVA DE EXPRESSÃO 

 

O período aqui delimitado como pedagogia nova tem múltiplos disparadores, a 

começar pela crise da perspectiva tradicional em conjunção com diversos acontecimentos 

disparadores que intensificaram a necessidade de uma mudança substancial no ensino, 

especificamente no ensino de Arte. Com o estabelecimento da república e o crescimento da 

educação pública nacional, os enfrentamentos às problemáticas observadas na pedagogia 

tradicional fizeram com que eclodisse a pedagogia nova, atingindo amplamente as 

perspectivas educacionais e intensivamente a prática de Arte nas escolas.  

Outro fator importante que pode ser elencado como elemento detonador dessa 

nova visão educacional da chamada pedagogia nova foi a inclusão de práticas de pedagogia 

experimental, pautadas na experimentação nos cursos de formação de professores em São 

Paulo. Especificamente falando da Arte na educação, podemos indicar a realização da Semana 

de Arte Moderna e a criação e expansão das Escolinhas de Arte. Obviamente não se trata de 

eventos que aconteceram ao mesmo tempo, mas que ao longo dos anos foram reforçando uma 

perspectiva de renovação que foi aos poucos se estabelecendo e reverberando nas práticas de 

ensino em sala de aula, dando início a práticas caracterizadas como ensino modernista da Arte 

e o seu entendimento como expressão.  

A perspectiva que era reproduzida havia quase quatro séculos já estava saturada 

nos ambientes de ensino. Segundo Araújo e Silva (2007), o desenho foi encarado como livre 

expressão a partir de 1914, quando nesta data foi implantada a pedagogia experimental nos 

cursos de formação de professores no estado de São Paulo. Prática influenciada por questões 

americanas e europeias, acreditava-se que o desenho poderia figurar como uma representação 

de um processo mental, passível de investigação e interpretação. A prática conectada ao 

esforço feito para que se acompanhasse o desenvolvimento do ensino e o seu movimento 

científico advinha das tendências estrangeiras que estavam a explorar as potencialidades das 

crianças em suas múltiplas faces.  

Fazendo com que novas práticas possibilitassem que outras instâncias ainda não 

observadas da criança em desenvolvimento fossem estimuladas e analisadas, atividades 

eram propostas para que na sua experimentação se percebesse a reverberação 

epistemológica no ensino-aprendizagem da criança. Uma busca ativa, experimental, que não 

focava uma análise valorativa, de classificação, de ranqueamento, mas a perspectiva de 

propiciar as experiências significativas de aprendizagens às crianças. Vindo a perceber na 
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Arte e no seu ensino que ela seria uma porta de entrada para a construção da expressividade 

da criança em processo de desenvolvimento, alargava-se o saber da Arte em áreas 

anteriormente desprezadas. 

Outro acontecimento elencado como disparador desse período, especificamente 

tratando agora da Arte e de seu ensino, foi a Semana de Arte Moderna. Também conhecida 

como Semana de 22, por ter acontecido em 1922, foi um evento multilinguístico de Arte 

promovido pela elite paulistana. Reunindo artistas que tiveram bastante relevância na história da 

Arte no Brasil e que buscavam abrir outras perspectivas para a Arte no país, como Anita 

Malfatti, Heitor Villa-Lobos, Oswald de Andrade, entre outros, esse evento é tido por muitos 

estudiosos como a marca inicial do modernismo no Brasil. O evento partia de reflexões e 

produções estéticas de vanguarda que estavam sendo praticadas e exibidas na Europa e que 

apresentavam ideias progressistas na prática artística, bem como também influenciavam a 

reflexão sobre a circulação dos bens simbólicos e sua reverberação na criação de obras de Arte.  

O país passava por uma série de mudanças de cunho político, social e econômico, 

e a Arte e a cultura não se isentaram disso. A proposta era romper com as regras clássicas 

tradicionais já estabelecidas e trazer uma nova visão à produção e consumo de Arte e, por 

tabela, também ao ensino dessas linguagens. Apesar de ter como base as práticas estrangeiras, 

uma das perspectivas apresentadas na Semana de Arte Moderna foi a valorização da 

identidade brasileira, em que os elementos estrangeiros eram fundidos e antropomorficamente 

trabalhados junto a elementos nacionais, produzindo questões mais contextualizadas às nossas 

vivências e experiências.  

Pregando uma temática mais cotidiana, de certo modo o rompimento com o 

clássico percorre várias linguagens e cada uma, de acordo com as suas especificidades, 

quebrava questões estabelecidas como regras fixas e inquestionáveis. Esse rompimento 

também se dava no que se referia ao discurso anteriormente regulado pela moral e bons 

costumes, sob a vigilância da igreja. A livre expressão passava a figurar fortemente, trazendo 

outras possibilidades discursivas para as produções nacionais, que rompiam também a 

barreira de uma censura social criada. Influenciou intensivamente os sentidos e direções dos 

hábitos e práticas culturais brasileiras, fazendo surgir outros movimentos posteriormente, 

como, por exemplo, o Movimento Pau-Brasil23, o Movimento Antropofágico24, etc., 

 
23  Foi um movimento que aconteceu no ano de 1924, encabeçado pelo escritor Oswald de Andrade e pela 

pintora Tarsila do Amaral. Partia de princípios primitivistas, ou seja, buscava uma redescoberta do Brasil e 

do mundo em amplas perspectivas. 
24  Também uma corrente de vanguarda, teve também como seus fundadores Oswald de Andrade e Tarsila do 

Amaral. Tinha como principal objetivo assimilar as outras culturas, mas sem copiá-las, isto é, reprocessá-las, 
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reverberando ainda durante muito tempo nas produções artísticas e nas práticas pedagógicas 

do ensino de Arte tanto na escola de educação básica como em escolas especializadas em cada 

linguagem artística. 

Bacarin (2005) atribui o contato com estéticas como o futurismo, expressionismo, 

dadaísmo, exploradas na Semana de Arte Moderna, como elementos que inauguraram a 

valorização da qualidade estética da Arte produzida pelas crianças. De certo modo, a Arte 

produzida na escola era explorada com um olhar de treinamento para o trabalho ou outras 

áreas, mas a estética do trabalho e as epistemologias da Arte em si vinham sendo 

constantemente negligenciadas nesse período, assim requalificá-la torna-se potente desse 

ponto de vista. Mazzamati (2012) acredita que esse acontecimento foi o estopim para 

transformações significativas no universo da Arte e no panorama cultural brasileiro, em que 

os artistas envolvidos trouxeram à tona ideias que estavam sendo exploradas em seus ateliês, 

advindas das influências internacionais que haviam sofrido durante suas formações no 

exterior, ou mesmo aqui, no Brasil, revelando discussões intelectuais e práticas a partir dos 

princípios modernos. 

As repercussões no cenário artístico cultural reverberam até os dias de hoje. A 

perspectiva da ruptura e do rompimento com alguns preceitos possibilitaram uma oxigenação 

das práticas, bem como ainda uma abertura de portas a sentidos e direções antes inexplorados, 

aumentando exponencialmente as possibilidades artísticas. Mazzamati (2012) pontua que a 

Semana de Arte Moderna também ampliou a gama de oportunidades para o desenvolvimento 

e transformação do ensino de Arte no Brasil. Já Barbosa e Coutinho (2011), apesar de 

admitirem que a Semana de 22 atingiu estrondosamente o universo artístico brasileiro, 

informam que não repercutiu de imediato nos ambientes de ensino, chegando paulatinamente 

às práticas pedagógicas em Arte. 

A realização desse encontro, que se dividiu em palestras, leituras, apresentações 

de diversas linguagens, exposições, etc., encontra-se recheada de controvérsias e críticas e não 

pode ser encarada especificamente como um evento harmônico, pois causou grande choque na 

sociedade cultural e artística da época; desvendou rupturas e problemas que antes não eram 

considerados.   

Barbosa (2012, p. 114) assevera que uma das reverberações da Semana de Arte foi 

“[...] a exaltação dos elementos internos expressivos como constituintes da própria forma”. A 

ideia da expressão em contraposição com a técnica é muito debatida, no sentido de que o ato 

 
engoli-las, degluti-las, regurgitá-las e engoli-las novamente, fazendo com que elas fossem introduzidas 

dentro das criações de forma vaporizada. 
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expressivo passa a ter um valor que anteriormente não era encontrado. A compreensão se 

alarga para a percepção e valorização de que o processo criativo de uma obra de Arte não se 

mostra somente por virtuosismo técnico. Considera-se, então, a execução de procedimentos 

criados por cada linguagem, mas expressos singularmente.  

A capacidade expressiva é entendida como um ponto de explosão do 

modernismo, fazendo com que se alcance outras instâncias externas e um elemento implosivo 

do artista, pois este se desmorona por dentro para se reconstruir através da construção 

discursiva de uma obra. Não necessariamente um discurso objetivo, mas um discurso poético, 

passível de diversas leituras. Em nenhum instante se está afirmando que anteriormente a Arte 

não era compreendida como a construção de um discurso expressivo, como também não se 

está dizendo que nesse período não eram utilizadas técnicas artísticas para a construção de 

obras; está-se remetendo ao caráter de valorização, consideração e enaltecimento da 

característica expressiva. 

Loureiro (2001) explica que a Semana de 22 denunciou a prática artística 

brasileira, no sentido que opunha a música do presente à música do passado, trazendo às 

práticas musicais um novo entendimento e propostas diferenciadas para o fazer artístico, 

implicando também o ensino de Arte e endossando a perspectiva da expressão espontânea, 

singular dos sujeitos, e a verdade da criança. Como afirmam Barbosa e Coutinho (2011, p. 5), 

“[...] o Modernismo transpôs para o campo educacional a idéia [sic] de arte como expressão”, 

ideia esta que dialogava fortemente com os preceitos da pedagogia nova, proposta 

educacional que começava a ganhar força em terras brasileiras. 

A educação que estava a ser regida pelos princípios da pedagogia tradicional 

passou a ansiar por mudanças que acompanhassem as transformações do mundo e suas 

necessidades, sendo assim que profissionais da educação começaram a intensivamente lutar 

por transformações na perspectiva educacional, trazendo uma perspectiva nova do que já 

estava estabelecido. Começaram-se a rascunhar os ideais da pedagogia nova no Brasil.  

Anísio Teixeira foi o grande responsável por difundir princípios e ideias da 

pedagogia nova no Brasil, visto que teve a oportunidade de ser aluno de John Dewey em uma 

pós-graduação nos Estados Unidos, sendo este profissional o teórico de maior relevância para 

a concretização e difusão das ideias da pedagogia nova. Barbosa (2015b) afirma que Teixeira, 

antes de suas experiências com Dewey, apresentava-se com princípios conservadores que 

reforçavam a visão tradicional da pedagogia, porém, após o seu contato, trouxe ideias 

pautadas na democracia e na ciência, reverberadas dos princípios deweyanos. É necessário 
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considerar ainda que as ideias de Dewey não foram simplesmente aplicadas por Teixeira, mas 

houve uma análise e adequação. 

 
Antes os modelos estrangeiros eram simplesmente copiados, e essa imitação das 

‘metrópoles’ era considerada admirável, elogiada e procurada por grande parte do 

povo aculturado. Pela primeira vez na história da educação brasileira, procurou-se 

preencher o vácuo criado entre a importação de um modelo estrangeiro e sua 

execução com um trabalho de conscientização que levasse em conta nossas 

condições nacionais e regionais. (BARBOSA, 2015b, p. 68). 

 

Talvez os próprios ideais da pedagogia nova indicassem a necessidade de um 

reprocessamento das estratégias, do ponto de vista a contextualizar com o espaço e os sujeitos 

habitantes desses espaços, bem como suas interações sociais, dialogando com as 

determinações geográficas, políticas e até mesmo estéticas. Era negada então a ideia de um 

ensino colonizador, que, tendo sido experimentado em outras culturas e funcionado, poderia 

funcionar aqui neste país somente com a cópia de suas estratégias. A perspectiva era outra: 

Anísio abrasileiraria as ideias deweyanas para as necessidades nacionais. Vários estudiosos do 

ensino da Arte acreditam no ingresso da pedagogia nova na educação brasileira como 

elemento importantíssimo para a Arte-Educação. Bacarin (2005) afirma que o Movimento da 

Escola Nova foi substancial para a uma verdadeira revolução do ensino da Arte e Hansted e 

Gohn (2013) também salientam sua influência nas práticas educacionais. 

Barbosa (2015, p. 79) assinala que “Escola Nova, Escola Ativa, Escola Funcional, 

Escola Progressiva, Escola de ‘aprender fazendo’ [...]” foram termos utilizados para tratar das 

mudanças que estavam a ocorrer durante o período da pedagogia nova. Esses termos podem 

ser bem autoexplicativos, pois possuem adjetivos fortes atribuídos ao nome “escola”, vistos 

como a construção de uma nova tendência pedagógica que tem um caráter de ações ativas 

dentro de uma perspectiva de uma formação. Essas perspectivas se confrontam com os 

olhares conservadores, uma vez que são pautadas em uma educação que encontra na prática, 

no ato, na ação, o principal lugar de construção de conhecimento. Sua força reside na 

experiência e no potencial de aprendizagem que encerra o aprender fazendo, modificando o 

lugar da informação e conferindo novo sentido à formação. 

Algumas características são elencadas por diversos autores sobre a pedagogia 

nova. Pianowski e Goldberg (2019), por exemplo, apontam que a escola é regida de acordo a 

adequação das necessidades individuais junto aos espaços, para que, assim, seja possível 

propiciar experiências. Os professores devem operar como auxiliares de experiências, fugindo 

da perspectiva autoritária e detentora de saber anteriormente estabelecida. No ensino e na 

aprendizagem, a perspectiva é priorizar o sujeito e contextualizá-lo aos seus espaços 
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geográficos, históricos e políticos, exigindo do aluno uma maior atenção à sua realidade, 

proporcionando ações em que o discente é levado a aprender a aprender através da 

experimentação. Abre-se também atenção para uma compreensão subjetiva e individual do 

aprendiz, partindo sempre de problemas que envolvem a comunidade escolar e temas que 

sejam de seu interesse. 

Essa proposição pedagógica, pautada na relação entre os indivíduos à procura de 

uma sociedade mais justa, segundo Bacarin (2005), apresenta uma educação escolar que 

pressupõe uma contextualização do aluno ao ambiente em que habita e dos sujeitos que com 

ele interagem. Indica a perspectiva de que, para se chegar a esses propósitos, a pedagogia 

nova deve propiciar experiências cognitivas que se organizam de forma progressiva, 

atuando de forma ativa e pautando ainda os interesses individuais dos estudantes. Araújo e 

Silva (2007) salientam a perspectiva de uma nova maneira de encarar a criança no processo 

educacional, que anteriormente era vista como um adulto em miniatura, mas agora é 

encarada como um indivíduo cheio de especificidades de acordo com suas etapas de 

desenvolvimento. 

Mazzamati (2012, p. 40-41) reforça a ideia de que, na pedagogia nova, “[...] o 

aluno é o agente de sua própria formação [...]”, evidenciando que ele deve ser responsável 

por fazer com que as experiências propiciadas pela escola sejam aproveitadas de forma 

exponencial. Tornar uma vivência em uma experiência significativa envolve um estado 

importante de disponibilidade para estar imerso em algumas ações. É por isso que, na 

pedagogia nova, é importante o conceito de aprender a aprender, pois nela o educando é 

estimulado a percorrer caminhos que problematizem e propiciem a construção do 

conhecimento no caminhar da experimentação; logo, é necessário compreender os meandros 

da aprendizagem e quais forças e energias precisam ser investidas nesses processos de 

ensino-aprendizagem.  

As reverberações na Arte perpassam pelos mesmos meandros dos impactos na 

educação como um todo, quebrando os padrões estabelecidos pelo ensino tradicional pautado 

nas técnicas e abrindo espaço para evidenciar a expressão. No Brasil, porém, conforme afirma 

Barbosa (2015), os aspectos relacionados à Arte e o seu ensino inspirado nas práticas de 

Dewey são os únicos aspectos intelectuais e sensíveis que Anísio Teixeira não trabalhou, 

gerando a impressão de que ele não chegou até lá, o que parece ser inferido devido a seu 

silenciamento para com assuntos que relacionam o ensino de Arte e a pedagogia nova no 

Brasil. Diversas experiências significativas, porém, foram sendo construídas por outros 

profissionais que relacionavam a pedagogia nova e o ensino de Arte. Nessa perspectiva, 



111 

vários autores apontam as implicações da pedagogia nova dentro do ensino da Arte. 

Pianowski e Goldberg (2019), por exemplo, asseveram, ao falar especificamente das Artes 

Visuais, uma ruptura com a cópia de modelos, em que a expressão passa a ser explorada com 

mais intensidade, dando ênfase à subjetividade, à expressão de emoções, desejos, sensações e 

percepções do aluno na construção artística da Arte na escola.  

Barbosa e Coutinho (2011) apontam que a perspectiva desse período é a defesa da 

Arte para todos na escola, sob a óptica de que ela trabalhasse a capacidade criativa em 

conexão com a imaginação e a inteligência. Elencam diversos elementos que são implicação 

da pedagogia nova no ensino da Arte, entre os quais apontam a observação naturalista. 

Denunciam ainda que a apreciação dos elementos dos desenhos foi deturpada na prática do 

desenho pedagógico, que são os modelos prontos que as crianças recebem na escola, 

geralmente alusivos a alguma data comemorativa ou festividade, e os pintam preenchendo 

formas dadas no desenho de acordo com as cores geralmente propostas pelo professor ou 

levando em conta os aspectos reais. Trazem também a ideia que foi divulgada através da 

Reforma Francisco Campos (1927-1929) em Minas Gerais, em que se evidenciava que a 

apreciação figuraria como elemento integrador da experiência. Outra instância apontada é a da 

Arte como experiência consumatória, ou seja, a Arte utilizada para concluir alguns 

pensamentos e fazer com que eles sejam internalizados: uma experiência de resumo, que 

arremata, finaliza. 

Bacarin (2005) apresenta a perspectiva de que, na Arte e na educação, nas práticas 

estéticas de sala de aula, os aspectos psicológicos do aluno também são considerados, levando 

a crer que experiências individuais acerca das percepções, integrações, sensibilidades, 

compreensões do espaço ao redor, emoções, desejos, motivações pessoais, etc. são 

consideradas relevantes para o processo de ensino-aprendizagem. Isso nos leva a pensar numa 

construção de uma educação que considera também outras dimensões, além das cognitivas, 

como relevantes para o processo de ensino-aprendizagem, alcançando as perspectivas de 

construir caminhos para que o discente possa se expressar de acordo com suas 

individualidades e subjetividades.  

Já Loureiro (2001, p. 54) pontua que, para o escolanovismo, a Arte pode operar 

nas instâncias do “[...] desenvolvimento da imaginação, intuição e inteligência da criança e 

recomendava a livre expressão infantil”. Encontram-se, assim, na própria prática escolarizada 

da Arte, instâncias eminentes da prática artística, isto é, a Arte é vista como potencializadora 

dela mesma e de instâncias referentes a ela mesma, como a potencialização da imaginação, 
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que é amplamente utilizada nos processos de criação, bem como ainda a intuição e a 

expressão na construção discursiva das obras desenvolvidas. 

Mazzamati (2012) aponta que a pedagogia nova, no campo do ensino da Arte, 

evidencia um processo que privilegia o fazer do aluno, ou seja, o discente deixa de ser 

simplesmente informado sobre as questões e acontecimentos e passa a perceber e construir os 

seus conhecimentos através da prática. Bezerra e Ribeiro (2020) também endossam a 

perspectiva de um ensino pautado na experiência, em que o educando deve ser estimulado a 

se expressar e suas manifestações psicológicas devem ser consideradas para que ocorra o 

desenvolvimento expressivo do estudante através de sua formação estética e artística. 

Falando especificamente da linguagem musical, Loureiro (2001) aponta algumas 

reverberações da pedagogia nova no ensino da Música, em que indica que diversos músicos e 

pedagogos desenvolveram propostas inovadoras que vislumbravam uma alternativa de ensino 

para crianças advindas das classes populares, elencando ainda que a espontaneidade criativa e 

expressiva deveria dar ênfase ao trabalho discente e ser centralizada no processo educacional, 

em que o ensino intuitivo e ativo da Música ganharia notoriedade através da focalização no 

trabalho do aluno. O Teatro levaria esses aspectos a mais longe ponto. 

A pedagogia nova figurou no meio educacional durante bastante tempo no século 

XX. Muitos dos seus preceitos foram formalizados através do Manifesto Pioneiros da 

Educação Nova, escrito em 1932, que trazia uma série de percepções acerca da educação e os 

ideais da pedagogia nova para que pudessem inspirar a educação pública brasileira. Escrito 

por Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, Lourenço Filho e outros intelectuais da época, 

esse documento se configurou como elemento fundante da formalização da pedagogia nova 

perante o Estado.  

Nesse mesmo período, estavam por se organizar também, segundo Barbosa e 

Coutinho (2011, p. 20), “[...] as primeiras tentativas de escolas especializadas em arte para 

crianças e adolescentes [...]”, abrindo, assim, outras possibilidades do ensino de Arte dentro 

das linguagens e de suas especificidades, porém ocorrendo em um espaço fora da educação 

escolar básica, abrindo prerrogativas para o ensino extracurricular de práticas artísticas. 

Pautadas na perspectiva do aprendizado livre e no estímulo à expressão dos educandos, essas 

escolas especializadas em ensino de Arte foram tomando forma e inspirando as práticas 

artísticas na escola pública. 

Apesar de ter estabelecido mudanças e reformas na educação que implantaram a 

gratuidade e obrigatoriedade do ensino elementar, além de criar um Plano Nacional de 

Educação (PNE), Getúlio Vargas instalou o Estado Novo, golpe dado que instaurou um 
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regime ditatorial, fazendo com que os avanços alcançados até então recuassem e perdessem 

força, principalmente se tratando das ações públicas no ensino da Arte. O desenvolvimento da 

Escola Nova foi interrompido. Esse regime perseguiu professores e provocou uma série de 

mudanças e retrocessos no ensino da Arte, configurando-se como o primeiro entrave 

institucionalizado ao desenvolvimento da Arte-Educação. Foram ressuscitadas práticas que já 

haviam vigorado anteriormente, como o desenho geométrico, o desenho pedagógico e a cópia 

de estampas para uso nas aulas de Língua Portuguesa. Mazzamati (2012) explica que os 

trabalhos manuais passaram a ser obrigatórios em todas as escolas normais, primárias e 

secundárias do Brasil, fazendo com que práticas utilizadas no princípio da educação brasileira 

viessem à tona novamente. 

Com relação à Música, linguagem que ganhou notoriedade durante esse período, 

duas correntes metodológicas de ensino musical se estabeleceram: o Canto Orfeônico e a 

Iniciação Musical.  

 
Villa-Lobos implementaria o Canto Orfeônico na rede das escolas públicas do país 

objetivando, por intermédio de um trabalho oral, musicalizar as massas escolares. 

Liddy Chiaffarelli e Sá Pereira introduziriam a Iniciação Musical no Conservatório 

Brasileiro de Música e no Instituto Nacional de Música com o objetivo de formar o 

futuro músico. A preocupação está em atender as diferenças individuais dos alunos 

no processo de musicalização. (LOUREIRO, 2001, p. 55).  

 

Para a educação formal, o método do Canto Orfeônico; para a educação informal, 

o método de iniciação musical. Apesar de Villa-Lobos ganhar grande notoriedade como 

instaurador e precursor da prática com o Cântico Orfeônico aqui no Brasil, existem algumas 

controvérsias sobre o pioneirismo nesse método. Cáricol (2012, p. 20) afirma que as práticas 

com Canto Orfeônico foram estabelecidas primeiramente por “[...] João Gomes Júnior e 

Carlos Alberto Gomes Cardim, que atuaram na Escola Caetano de Campos, na capital 

paulista, e os irmãos Lázaro e Fabiano Lozano, com atividades junto à Escola Complementar 

(posteriormente, Escola Normal) em Piracicaba [...]”, em que o objetivo de trabalho deles 

“[...] era renovar a educação musical oferecida pelos conservatórios e, por meio da inserção 

da música no sistema público de ensino, popularizar o saber musical” (CÁRICOL, 2012, 

p. 20). A perspectiva de democratização do ensino da Música foi então instaurada através 

dessas práticas que paulatinamente se disseminaram pelo território nacional. 

Apesar de não ser o pioneiro na prática, é inquestionável que Villa-Lobos foi um 

grande exponencial da prática do Canto Orfeônico, atuando na sua sistematização, prática e 

disseminação nacional. Deckert (2012) assinala que Villa-Lobos pertenceu à ala dos 

compositores internacionais chamados de nacionalistas. Formada por vários músicos em 
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países espalhados pelo mundo, esta corrente teve bastante notoriedade no início do século 

XX, caracterizada por músicos que utilizavam elementos da cultura musical de seus países 

natais para a construção de suas obras. Também se fez presente na Semana de Arte Moderna, 

comungando com os ideais modernistas divulgados durante aquele evento, logo sua prática 

estava embebida de relação com as proposições modernistas, o ensino da expressão e a 

exploração da criatividade, relacionando-se aos preceitos da pedagogia nova.  

Cáricol (2012) indica que as práticas de Villa-Lobos, inclusive as anteriores ao 

estabelecimento do Canto Orfeônico, estavam conectadas aos objetivos da Escola Nova, 

apontando como características a democratização do ensino da Música para todas as classes 

sociais e a construção dos aspectos sociais. Cáricol (2012, p. 23) informa ainda que a Música 

nessa prática era entendida como “[...] elemento imprescindível à educação [...]”, endossando 

mais ainda a hipótese de o ensino de Música na escola tocar áreas que não lhe eram comuns, 

como os sentimentos e a sensação. Loureiro (2001) atribui ainda como característica marcante 

da prática de Villa-Lobos a conexão da Música com elementos tradicionais e folclóricos. 

Elencavam-se também as funções descritiva, folclórica e cívica na sua prática disseminada 

pelas escolas do país. 

Anteriormente à instalação do Estado Novo, em 1932, Vargas decretou a 

obrigatoriedade do Canto Orfeônico nas escolas públicas do Rio de Janeiro. Já em 1937, ano 

do golpe, a nova constituição previa que “[...] o governo, além de promover, organizar e 

disciplinar o ensino do Canto Orfeônico nas escolas, adota uma série de medidas visando 

favorecer a ampliação e a divulgação da música brasileira” (LOUREIRO, 2001, p. 59). 

Assim, apesar de o Estado Novo ter expurgado muitas práticas renovadas de linguagens 

artísticas, o ensino da Música através do Canto Orfeônico é endossado, intensificado e 

amplamente difundido pelo próprio Estado, através de medidas formativas. 

Conforme Cáricol (2012), a prática do Canto Orfeônico remonta à origem 

francesa no início do século XIX, quando em Paris era atividade obrigatória nas escolas 

municipais, chegando ao Brasil praticamente um século depois. Caracterizado por um canto 

coletivo que é organizado por conjuntos diferentes de vozes, espalha o conhecimento musical 

a partir do experimento coletivo. 

Inicialmente a prática do canto foi instaurada no estado de São Paulo, quando, 

segundo as afirmações de Deckert (2012), Villa-Lobos, preocupado com a desvalorização do 

ensino de Música no Brasil, desenvolveu e propôs um documento chamado Plano de 

Educação Musical, que, ao ser aprovado, foi implantado em todo o estado de São Paulo e 
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vigorou fortemente por dois anos, quando então foi convidado para a direção da 

Superintendência de Educação Musical e Artística (Sema).  

Na Sema foi possível realizar a introdução do ensino do canto nas escolas 

brasileiras, que, segundo Cintra (2011, p. 128), possuíam o “[...] objetivo de difundir de 

maneira sistemática a linguagem musical, juntamente com princípios de civismo e 

coletividade, condizentes com o pensamento político da época”. Apesar de uma prática 

relevante dentro do percurso da educação musical, os temas cívico-patrióticos relegam 

novamente a Arte a uma perspectiva instrumental, dessa vez aplicada como ferramenta de 

uma temática de cunho político que endossa o governo ditatorial de situação. Já Amato (2006, 

p. 151) aponta que a Sema tinha como objetivo “[...] a realização da orientação, do 

planejamento e do desenvolvimento do estudo da música nas escolas, em todos os níveis”, 

cumprindo o papel de uma coordenação pedagógica da prática musical escolarizada, 

compondo currículos, elencando conteúdos, construindo sequências e explorando 

possibilidades e estratégias metodológicas para a aplicação do Canto Orfeônico na escola. 

 
A SEMA organizou ainda um minucioso programa de canto coletivo, para 

orientação dos professores que, além de conter hinos patrióticos e escolares 

obrigatórios nas escolas, apresentava um repertório especial de canções folclóricas – 

Guia Prático – para serem trabalhadas nas instituições de ensino. Pela proposta da 

SEMA, o canto integrava um extenso calendário com datas comemorativas de 

caráter cívico-pedagógico, tudo dentro de um espírito de coletividade e esmerada 

disciplina. (LOUREIRO, 2001, p. 60). 

 

Foi através da Sema que diversas práticas musicais observadas ainda hoje no 

cotidiano escolar foram instauradas e disseminadas na educação escolarizada, como o ensino de 

Arte instrumentalizada às datas comemorativas, por exemplo. Na perspectiva de orientar as 

práticas escolarizadas, esses materiais eram produzidos, testados, analisados e constantemente 

avaliados. Em 1936, a Sema ganhou outra definição, passando a significar agora Serviço de 

Educação Musical e Artística, fazendo parte do Departamento de Educação Complementar. Foi 

através desse serviço que Villa-Lobos percebeu a necessidade de se formar os professores que 

ministravam o Canto Orfeônico na escola, por isso criou o Curso de Orientação e 

Aperfeiçoamento do Ensino de Música e Canto Orfeônico. Segundo Cáricol (2012), o objetivo 

era propiciar a formação de professores e multiplicadores do Canto Orfeônico, oferecendo 

diferentes cursos em diferentes níveis de profundidade e de acordo com as necessidades 

formativas de cada sujeito. Por conta da necessidade dessas formações, Villa-Lobos escreveu 

uma série de obras que versam sobre metodologias e estratégias práticas para o ensino de 

Música nesse período, como “[...] Canto Orfeônico, em dois volumes; o volume I foi publicado 
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em 1937 e o volume II, em 1951. Também escreveu Guia Prático (1932), Solfejo I (1940) e 

Solfejo II (1946)” (DECKERT, 2012, p. 22, grifos do autor), estes todos operando dentro da 

visão do canto com um viés pedagógico e endossando temáticas cívico-patrióticas. 

Como a perspectiva de Villa-Lobos e da Sema era a implantação nacional do 

ensino de Canto Orfeônico nas escolas públicas de maneira rápida, foi necessário criar 

cursos igualmente rápidos para a formação de professores para que se tornassem hábeis e 

habilitados para lecionar essas aulas. “Cursos Rápidos, com duração de um mês [...]” 

(LOUREIRO, 2001, p. 60). Com a ampliação da necessidade de formação dos professores 

especializados, bem como também de uma coordenação pedagógica que acompanhasse 

metodologicamente as ações orfeônicas que tomavam proporções não mensuradas, as 

atividades que inicialmente tinham ficado a cargo da Sema deram origem em 1942 ao 

Conservatório Nacional de Canto Orfeônico (CNCO), instituição de que Villa-Lobos foi 

diretor até a sua morte. 

 
Em 1936, Villa-Lobos participou como representante do Brasil no Congresso de 

Educação Musical em Praga. De volta, com o apoio do então presidente Getúlio 

Vargas, organizou grandiosas concentrações de canto orfeônico, chegando a reunir 

sob sua regência até quarenta mil estudantes. Em 1942, criou o Conservatório 

Nacional de Canto Orfeônico, tendo como objetivos formar professores ao 

magistério orfeônico nas escolas primárias e secundárias, estudar e elaborar 

diretrizes para o ensino de canto orfeônico no Brasil, promover trabalhos de 

musicologia brasileira, realizar gravações de discos etc. (DECKERT, 2012, p. 21-22, 

grifo do autor). 

 

Ampliando as ações e áreas de atuações estabelecidas anteriormente, o CNCO 

reverbera cada vez mais suas práticas pelo território nacional de forma ampla, “[...] com a 

finalidade de formar professores capacitados a ministrar tal matéria, constituindo-se numa 

notável realização a favor do ensino da música” (AMATO, 2006, p. 151). Foi a primeira 

empreitada de formação de professores em uma linguagem específica da Arte amplamente, 

em âmbito nacional, que atingiu e reverberou na prática da educação musical dos estados 

brasileiros.  

Perdurando por muitas décadas, a perspectiva de Villa-Lobos para o ensino de 

Música nas escolas regulares de educação básica do Brasil seguiu até a criação da Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB), em 1961. O projeto, porém, não conseguiu ter o alcance que 

desejava, visto que apresentava problemas operacionais. Deckert (2012) elenca algumas 

questões que impediram o desenvolvimento do ensino do Canto Orfeônico, primeiro 

apontando o fato de que o ensino de Música exige técnicas de ensino e estratégias bem 

definidas e claras; como era uma metodologia em construção no território nacional, isso 
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pode ser encarado como uma fragilidade. O segundo ponto seria a falta de professores 

específicos de Música disponíveis no mercado para lecionarem a disciplina na escola. Com 

a extensão do Canto Orfeônico, não foi possível formar professores com a mesma 

celeridade com que a prática se difundiu, gerando, assim, a criação de cursos aligeirados, 

que não davam conta de uma formação integral para que a prática fosse ministrada na 

escola, gerando profissionais com carências epistemológicas e metodológicas para o ensino 

do Canto Orfeônico. “Portanto, o fracasso de sua empreitada se deu por problemas 

operacionais ao desafio de como viabilizar a aplicação do método em todas as escolas” 

(DECKERT, 2012, p. 22-23). Sem conseguir formar professores que atendessem com 

qualidade a toda a demanda gerada, o ensino de Música chegava à escola de forma capenga, 

fazendo com que as práticas de educação musical fossem rodeadas de mal-entendidos. Na 

verdade, mais uma vez as concepções de Arte não davam conta de resolver questões que 

advinham da conflitualidade do ambiente social. Aprendemos disso, pelo que podemos 

pensar, que há de se tentar articular formação com maior tempo e de modo sistemático, 

contando com o protagonismo dos setores sociais, dos professores, em particular, o que os 

limites políticos do Estado Novo não comportavam.  

Apesar de terem perdurado muitas décadas, com a queda do Estado Novo, em 

1945, essas práticas coletivas diminuíram sua intensidade em sala de aula. Com o fim da 

ditadura de Getúlio Vargas, os ideais da Escola Nova voltaram a figurar fortemente na 

educação. Mazzamati (2012) aponta que, com esse acontecimento, voltaram a aflorar as 

experiências nos ateliês e escolas de Arte por todo o território nacional. Os princípios da 

Educação Nova voltaram a figurar com a valorização da expressão, o foco no processo 

criativo de construção da obra de Arte, a libertação emocional, a manifestação livre, etc. 

Anos depois de escolas específicas de Arte experimentarem o trabalho voltado a 

cada linguagem artística, a escola voltou a estabelecer conexão entre as práticas artísticas e o 

processo de ensino-aprendizagem em busca da construção de conhecimentos acerca da Arte 

pautados no desenvolvimento da criança e sua relação com a Arte. Tinha como foco a prática 

de diversas expressões artísticas, como teatro, dança, poesia, desenho, pintura, etc., e buscava 

ampliar a bagagem artística, além de incluir em suas aulas princípios da Arte Popular e do 

folclore brasileiro. Utilizava como princípio norteador a própria criança, em que, a partir das 

experiências desenvolvidas com elas, eram analisadas e esboçadas estratégias e metodologias 

de atuação. Pautava-se também no diálogo entre as linguagens e em métodos pouco 

convencionais. 
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Essas ideias realocaram o âmago do ensino da Arte para o processo, distanciando-

-se da perspectiva defendida pela pedagogia tradicional, em que o foco estava no produto. 

Evidenciam o caráter de formação do humano através da prática artística, que deságua em 

elementos que consideram outras faces da formação do sujeito além da cognitiva, tão 

valorizada pela educação da escola básica. A função do professor considerava a ideia de 

propiciar uma aproximação paulatina e natural com o universo da Arte à criança, interferindo 

o mínimo possível no processo de criação por ela desenvolvido, devendo valorizar os 

movimentos para a criação da criança e estimulá-la para que consiga desenvolver a 

originalidade do fazer artístico, considerada como um valor fundamental do ensino de Arte 

nesse período. É válido perceber, contudo, que essas indicações podem desaguar em uma 

prática deturpada da Arte, instrumentalizada para a formação de aspectos outros, e acabar por 

não contemplar os aspectos específicos da própria epistemologia artística. 

Apesar de estar ligado ao ensino extracurricular e extraescolar da Arte, o 

Movimento Escolinhas de Arte foi responsável pela formação inicial e continuada de muitos 

profissionais do ensino da Arte, influenciando diretamente a prática escolarizada da Arte-                

-Educação. No começo da década de 1970, o movimento, junto com o Ministério da Educação 

e Cultura, desenvolveu um curso para as secretarias de educação para a orientação a respeito 

da implantação da disciplina de Educação Artística, fazendo com que institucionalmente 

fossem disseminadas ainda mais as ideias e perspectivas epistemológicas e metodológicas das 

Escolinhas de Arte. É responsável ainda pelo desenvolvimento e sistematizações de técnicas 

que são até hoje utilizadas em sala de aula. Suas experiências eram multiplicadas através do 

Jornal Arte & Educação, periódico editado pelo próprio movimento a partir de 1970, que 

objetivava difundir estratégias mais modernas sobre a educação artística. 

De acordo com Barbosa e Coutinho (2011, p. 44), os princípios epistemológicos e 

metodológicos basilares das Escolinhas de Arte partiam da “[...] concepção de educação 

através da arte disseminada através dos livros de Herbert Read e Viktor Lowenfeld [...]”. 

Essas ideias realocaram o âmago do ensino da Arte para o processo, distanciando-se da 

perspectiva defendida pela pedagogia tradicional, em que o foco estava no produto. Essa 

realocação, todavia, é justificada pela capacidade formativa da Arte na educação integral do 

ser humano, e não por ela em si. 

Com o avançar dos tempos, a Escolinha de Arte do Brasil (EAB), conforme 

afirma Lima (2017), espalhava-se pelo território nacional, tanto que, 13 anos após a criação da 

primeira dessas instituições, já havia 28 desses centros em funcionamento do Brasil. No total, 

chegamos a ter 132 EABs funcionando em território nacional. Esse crescimento deu origem 
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ao já citado Movimento Escolinhas de Artes (MEA), que organizava encontros para a 

discussão de estratégias para o ensino da Arte e seus desdobramentos. Ao interconectar as 

práticas estabelecidas por essas instituições ao ensino de Arte na escola, foi revelada a 

necessidade da formação de um novo mestre, que pudesse articular os conhecimentos, 

métodos e filosofias estabelecidos pelas Escolinhas de Arte com o ensino de Arte na educação 

básica. A partir dessa necessidade é que se cunha o Curso Intensivo de Artes na Educação 

(Ciae), o qual, baseado na educação através da Arte, indicava caminhos teóricos e 

metodológicos. Tendo duração de 20 anos, esse curso influenciou diretamente o ensino de 

Arte em escolas públicas e privadas. 

Lima (2017) assinala ainda que a arte-educadora Ana Mae Barbosa categoriza 

esse curso como o primeiro curso regular, frequente e continuado de professores de Artes com 

princípios modernistas no Brasil, formando, assim, sob os preceitos do modernismo, cerca de 

1.200 profissionais arte-educadores em todas as regiões do Brasil, atendendo também a 

sujeitos estrangeiros. A ausência de cursos dessa natureza e sobre essas temáticas fez com que 

a procura por ele aumentasse exponencialmente. Além dos cursos intensivos, também 

promoviam cursos e oficinas curtas que relacionavam Arte e o seu ensino e eram território de 

investigação de potencialidades, para caso fossem encarados como relevantes e fossem 

incluídos dentro do curso de maior duração. Epistemologicamente falando, esses cursos eram 

pautados nas mais diferentes experiências e práticas das linguagens artísticas. 

Ao abordar especificamente o ensino do Teatro, Santana (2015, p. 82) atribui às 

EABs “[...] o processo de constituição do teatro enquanto disciplina regular da educação 

básica [...]”, já que suas práticas foram constantemente reproduzidas pelas escolas brasileiras 

e também teriam influenciado a formação de professores e as práticas destes nas salas de aula 

espalhadas pelo Brasil. Santana (2002) afirma ainda que aos poucos as práticas que 

relacionavam teatro e ensino foram sendo disseminadas em escolas especializadas em 

formação de professores e em colégios experimentais. Metodologicamente falando, o ensino 

do Teatro foi direcionado ao espontaneísmo ou ainda a servir de ferramenta para o ensino de 

outras disciplinas, trazendo à tona práticas instrumentais que já haviam acontecido na história 

do ensino do Teatro. Essas práticas foram associadas à falta da tradição do ensino do Teatro 

nas escolas, visto que não se tinham perspectiva e/ou formações acerca da atuação 

metodológica e epistemológica. 

Em 1958, regulamentou-se a criação de classes experimentais, que se 

configurariam como lugares de experimentação de inovações pedagógicas, em que 

estratégias, métodos e possibilidades eram testados e, quanto às experiências exploradas, eram 
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traçadas linhas para que fossem socializadas e reproduzidas/remasterizadas em outras salas. 

Eram salas como que laboratórios educacionais de experimentação pedagógica. Barbosa e 

Coutinho (2011, p. 23) explicitam que “As experiências escolares surgidas nesta época 

visavam, sobretudo, investigar alternativas experimentando variáveis para os currículos e 

programas determinados como norma geral pelo Ministério de Educação. A presença da arte 

nos currículos experimentais foi a tônica geral”. A Arte ocupava um lugar avaliado como um 

forte potencializador do desenvolvimento da criação, porém as classes experimentais se 

detiveram ao ensino da Arte e à exploração de técnicas específicas; “O importante é que no 

fim do ano o aluno tivesse tido contato com uma larga série de materiais e empregado uma 

seqüência [sic] de técnicas estabelecidas pelo professor” (BARBOSA; COUTINHO, 2011, 

p. 24). A ideia da pedagogia tradicional aparece nessa prática de forma transversal, no sentido 

que o acúmulo, o depósito de técnicas, de procedimentos, de modos de fazer, de formas de 

operação, seria o objetivo de trabalho e, quanto mais o aluno dominasse técnicas distintas, 

mas ele estaria indo bem, segundo essa perspectiva, uma visão perigosa, pois se utilizava de 

estratégias teoricamente renovadas, mas pautadas na elevação do resultado apontado aqui na 

aquisição das técnicas. 

Nesse mesmo período, as linguagens avançaram nas práticas escolares e nas 

escolas especializadas no ensino específico de cada modalidade e começaram a ganhar 

notoriedade. Na universidade, especificamente na Universidade Federal da Bahia (UFBA), 

através da criação da Escola de Arte, foram instituídos os cursos superiores em Teatro, Dança 

e Música no ano de 1956. As linguagens cênicas, na Dança e no Teatro, passaram a ser 

contempladas agora também com cursos em nível superior, oferecendo inicialmente 

bacharelados em diversas áreas dentro dos saberes cênicos. A institucionalização do ensino 

superior nessas linguagens fez com que a profissionalização de artistas dessas modalidades 

fosse reforçada, fazendo com que a sociedade passasse a encarar, ainda que tardiamente e se 

instaurando lentamente, como uma profissão digna, como outra qualquer. 

Especificamente falando do ensino de Dança no retorno da pedagogia nova, 

permanece relegado a funções recreativas ou alusivas a datas comemorativas e festividades do 

calendário escolar, ou atuando ainda com caráter extracurricular. Permanece também como 

conteúdo da disciplina de Educação Física, porém entendida como uma prática esportiva, 

considerando suas ações para a construção de um corpo saudável, dialogando especificamente 

com os ideais das práticas físicas em si e negligenciando os aspectos estéticos e a 

epistemologia própria da dança. 
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Bezerra e Ribeiro (2020) salientam ainda a existência de algumas escolas de 

Dança que eram geridas e financiadas pelo Estado, geralmente atreladas a cursos livres que 

funcionavam nos teatros públicos e tinham como foco a formação de artistas da Dança para 

sua atuação em processos de concepção e montagem de espetáculos do próprio teatro no qual 

as aulas eram praticadas, ou seja, a escola preparava artistas para que eles mesmos 

fomentassem a exibição de espetáculos, podendo ser comparada à prática que denominamos 

hoje de residências artísticas. Eram, assim, formados corpos de baile, grupos, coletivos que, 

em forma de contrapartida, realizavam seus espetáculos para o público local, fazendo com 

que, ao mesmo tempo, fosse fomentada a formação técnica de artistas e de público. 

Durante esse período, a ênfase foi dada às escolas especializadas em estilos 

coreográficos em estabelecimentos particulares e pouquíssimas instituições públicas. Entre 

essas escolas especializadas, destacam-se duas perspectivas metodológicas no Brasil: a 

expressão corporal e educação somática, do casal Vianna, e a exploração espacial, de Rudolf 

Laban.  

Bezerra e Ribeiro (2020) explicam que Angel Vianna e Klauss Vianna começaram 

o seu trabalho com a investigação em Dança que provoca as compreensões sobre a hegemonia 

do balé clássico e de seus métodos de ensino. É através dessa exploração que Klauss Vianna 

desenvolve um método próprio de ensino-experimentação-criação em Dança, que foi pioneiro 

no uso do termo Expressão Corporal no país. Já Angel Vianna, esposa de Klauss, ganhou 

notoriedade pelas investigações acerca das práticas somáticas. Formaram, no começo da 

década de 1950, a Escola Klauss Vianna e, junto com ela, o Balé Klauss Vianna. Foram 

convidados posteriormente a integrar o corpo de professores da Escola de Dança da UFBA, 

onde ministraram disciplinas acerca da Dança Clássica. Alguns anos depois, viajaram para o 

Rio de Janeiro, onde trabalharam em algumas escolas especializadas em danças e finalmente 

abriram o Centro de Pesquisa Arte e Educação, promovendo experimentações e investigações 

da Dança. Desenvolveram ainda trabalhos de preparação corporal para atores em grandes 

espetáculos. 

Todas essas experimentações seriam base ainda para a formação da Técnica 

Klauss Vianna, que seria sistematizada e difundida também pelo filho do casal, Rainer 

Vianna. Essas práticas desenvolvidas por ambos vão ser elementos basilares para o 

desenvolvimento de inúmeros trabalhos e pesquisas, não somente na área da Dança, mas 

contemplando várias linguagens artísticas em geral, inclusive a preparação corporal de atores 

no teatro, no cinema e na televisão. É interessante ressaltar o caráter de rompimento com os 

princípios clássicos do ensino de Dança, dialogando, assim, com a perspectiva de ruptura da 
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pedagogia nova, em que o ensino-aprendizagem ocorria através da experimentação de 

movimentos e as técnicas, elemento muito importante no ensino da Dança, não eram abolidas, 

mas trabalhadas através da experimentação.  

Com o advento da Dança Moderna na Arte, o seu ensino logo chegou às escolas 

especializadas, propondo uma estética que enfrentava o rigoroso ensino técnico do balé 

clássico. Segundo Cintra (2011), Laban foi um dos primeiros pesquisadores a manifestarem 

interesse nesse estilo de dança na educação escolarizada. No Brasil, os trabalhos de Laban 

começaram a ser divulgados nos anos de 1940 pela professora e coreógrafa Maria Duschenes, 

que apresenta o conceito delimitado por Laban como Dança Educativa. “A chamada dança 

educativa, terminologia utilizada por Laban para designar seu trabalho, era um contraponto do 

ensino da dança clássica que se caracterizava pela rigidez técnica e mecânica do movimento” 

(CINTRA, 2011, p. 129). Assim, Laban apresenta a ideia de que a Dança pode ter qualidades 

educativas que devem ser evidenciadas nas experiências de ensino; apesar de parecer 

redundante, algumas experiências de ensino mais se aproximam de adestramentos do que de 

uma vivência de aprendizagem. O foco estaria em observar no processo, na construção do 

conhecimento, aspectos que pudessem ser encarados como reverberações do ensino da Dança, 

indo além da aquisição e execução de técnicas estabelecidas pelo ensino da Dança. 

Cintra (2011) associa a Dança Educativa ao surgimento do movimento 

escolanovista, observando que as duas propostas dialogam, no sentido de buscarem a 

expressão de seus alunos e a liberdade na criação, fugindo de artifícios e estratégias 

anteriormente estabelecidos na pedagogia tradicional e que se manifestavam fortemente no 

ensino da Dança, como a imitação e a repetição. Afirma ainda que as escolas especializadas 

em Dança não aderiram a priori à Dança Educativa, mas o seu aspecto expressivo e criativo 

foi introduzido pelos professores de Educação Física em suas práticas. 

Laban indicava o foco das suas atividades da dança como explorador das 

capacidades de expressão e criação, almejando que o processo de construção do conhecimento 

através da Dança tocasse também na formação humana do sujeito. Entendia que a Dança na 

educação “[...] permitia uma integração entre o conhecimento intelectual do aluno e suas 

habilidades criativas; permitia que ele percebesse com maior clareza as sensações contidas na 

expressão dramática do indivíduo, quer na dança teatral ou comunitária” (MARQUES, 2011, 

p. 78). Laban traz à tona um princípio importante da Arte-Educação modernista, que é a 

compreensão da atividade artística como prática expressiva realizada que compreende 

integralmente o ser; seu corpo e sua mente trabalham em conjunto na construção dos objetos 

artísticos. Ter clareza desse procedimento faz com que o aluno compreenda os 



123 

engendramentos de ideias e procedimentos percorridos, tanto físicos quanto mentais, para a 

composição de algo, dilatando a percepção criativa. 

Laban exercitou a movimentação e a exploração espacial, buscando que os corpos 

compreendessem suas ações e seus deslocamentos. Estabeleceu ainda o conceito de 

coreologia, a qual classificava como uma prática de investigação da Arte do movimento na 

criação artística. Marques (2011, p. 81, grifos da autora) indica que a coreologia deve ser 

compreendida “[...] como uma outra leitura de educação em dança”, em que se é estimulada a 

prática corpórea investigativa, sendo construídas na exploração do corpo as percepções sobre 

a Dança, distanciando-se das práticas de ensino de certezas e codificações.  

Rudolf Laban também é conhecido por aproximar a linguagem da Dança a outras 

linguagens, interconectando princípios eminentemente pertencentes à Dança aos princípios de 

outras linguagens, na busca de construírem concomitantemente um processo criativo. Nanni 

(2003) aborda que a Dança moderna problematizada por Laban parte de algumas diretrizes, 

em que a mecânica corporal seja explorada de forma a se perceber a expressão integral do 

corpo, trazendo elementos que vão além da fisicidade do corpo e atingindo questões mais 

subjetivas, como o caráter emocional ou até mesmo criativo. Através da ação, evidencia-se 

não apenas a execução do movimento em si, mas as forças motrizes subjetivas que fazem com 

que aquele movimento aconteça, um movimento preenchido de questões, de ideias, de 

conceitos, de pensamentos. Essa prática favorece o autoconhecimento, visto que, ao construir 

e elaborar a criação de movimentos, percebem-se as subjetividades que os faz mover, fazendo 

com que, além da exploração do corpo, se explorem questões também internas. 

Em relação à linguagem musical, neste período “Surgiam, desse modo, alguns 

sinais de práticas de iniciação musical cujas bases estavam nas tendências da pró-                           

-criatividade” (LOUREIRO, 2001, p. 62-63, grifo meu). Em consonância com as outras 

linguagens artísticas, o ensino de Música também se direciona para a provocação da 

expressão e construção de processos que estimulem a criatividade.  

 
Neste contexto surge uma nova maneira de ensinar, baseada numa nova estética que 

colocava como palavra de ordem criar, experimentar. Os professores de música 

entregaram-se a um fazer pedagógico-musical que, embora buscasse o novo, fundia 

as diversas linguagens artísticas num todo. O que na verdade se buscava era alcançar 

uma nova forma de expressão que privilegiasse mais o processo, e menos o produto 

a ser alcançado. Esse era o propósito no qual a Arte-Educação se baseava para 

instituir uma nova proposta para o ensino de música. (LOUREIRO, 2001, p. 63). 

 

Pautados na proposta de criar, de experimentar, era necessária uma renovação 

metodológica, oxigenando as estratégias de ensino e buscando ações que contemplassem os 



124 

anseios dessas propostas. Uma das estratégias, assim como aconteceu nas outras linguagens, 

foi a aproximação de outras linguagens artísticas, de modo a proporcionar, através desse 

diálogo, experiências significativas no ensino. Também fazia parte da concepção moderna do 

universo da Arte em si que as fronteiras que separavam as linguagens fossem borradas e 

passassem agora a pertencer uma ao território da outra, integrando-se, para, por intermédio 

dessa conexão, provocar experiências educativas que explorassem, de maneira mais forte e 

eficaz, a expressão e criatividade dos estudantes. 

Tendo como perspectiva a valorização do processo, compreendia-se que o 

percurso da construção da obra possuía potencialidades outras que o seu produto. Assim, a 

pedagogia renovada endossa a valorização do produto como compreensão do espaço de 

construção do conhecimento, neste caso, o processo revela o próprio meandro e os modos de 

operação da criação. Cáricol (2012, p. 24) afirma que “[...] a música deveria ser sentida, 

tocada e dançada, além de somente cantada, como acontecia até então, na prática do canto 

orfeônico”. Engajando na prática do ensino musical todo o corpo do aluno, fazendo com que 

ele compreenda o princípio de que, no processo de criação de uma obra artística, o seu 

produto se engaja por completo em sua produção, não são as mãos que as manufaturam, mas 

o corpo inteiro e a mente que organizam suas ideias e pensamentos, revelando a necessidade 

de, para provocar a expressão e criatividade, usar métodos que façam com que a criação seja 

colocada em contato com o sujeito em sua forma integral. 

As esferas atingidas pela educação musical se ampliam, saindo dos limites do 

campo sonoro, passando a habitar os territórios imagéticos, cognitivos, verbais, somáticos, 

sensíveis, etc. Para se chegar até esses campos, Cáricol (2012, p. 24) explica que “[...] as aulas 

de música deviam utilizar jogos, instrumentos de percussão e até brincadeiras que 

proporcionassem o desenvolvimento corporal, auditivo, rítmico e também a socialização dos 

alunos que precisavam ser estimulados a improvisar e experimentar”, de modo a reconhecer 

metodologicamente também a compreensão da necessidade de uma abordagem 

multimetodológica para a formação de um sujeito multidimensional. 

Já em relação à linguagem teatral, que na pedagogia tradicional estava 

relacionada às apresentações que serviam de entretenimento durante as festividades e as 

comemorações de datas especiais, começou a ganhar outras perspectivas. Santana (2002) 

atribui a escolarização do Teatro ao momento em que os princípios da revolução cênica 

foram instaurados, ao ser rechaçada a encenação tradicional. Foi preciso que o ator buscasse 

uma formação para a compreensão das novas tendências que estavam por se instalar. Como 

em quase todas as experiências relacionadas à Arte e ao seu ensino, essas práticas chegaram 
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ao Brasil somente pelo meio do século XX, quando se instalaram as escolas e 

conservatórios teatrais. Diferentemente da Música e das Artes Visuais, que já possuíam 

instituições responsáveis pelas formações de seus artistas, a Dança e o Teatro estiveram à 

margem durante muito tempo.  

Com o estabelecimento da Escola Nova e de seus princípios no Brasil, o Teatro 

ganhou notoriedade dentro dos ambientes escolarizados, pois este era compreendido como um 

elemento que potencializava de forma significativa o trabalho da expressividade e da 

criatividade do sujeito. A ênfase no processo, princípio importante da pedagogia renovada, 

ampliava as perspectivas do ensino do Teatro; ele agora tangenciava seu foco para o próprio 

procedimento criacional, distanciando-se das práticas de decorar o texto e executar uma 

marcação, tão executadas na pedagogia tradicional. O foco nesse período era compreender 

que a experiência teatral era um propulsor para o desenvolvimento criativo e expressivo do 

aluno. Essa visão moderna do Teatro foi institucionalizada através de algumas experiências de 

cursos de Teatro espelhados pelo país, remetendo “[...] à Escola de Arte Dramática de Alfredo 

Mesquita, à Escola de Teatro da UFBA, ao Curso de Arte Dramática (hoje UFRGS) e ao 

Curso Prático de Teatro (hoje Unirio) [...]” (SANTANA, 2015, p. 82), proporcionando, 

através de suas práticas, uma reconfiguração do Teatro e de seu ensino, em que os princípios 

da renovação da revolução cênica eram ensinados no Brasil, especificamente falando na 

formação de artistas profissionais do Teatro. 

Essas práticas respingaram nos processos da educação básica, porém, como 

percebemos anteriormente, não existiam cursos para a formação de professor de Teatro; as 

primeiras experiências aconteceram já na segunda metade do século XX, quando foram 

instituídos os cursos de “[...] Professorado em Arte Dramática, criada em 1965, e 

Licenciatura em Educação Artística com habilitação em Artes Cênicas, criada em 1973 [...]” 

(SANTANA, 2015, p. 82, grifo meu). O curso de Professorado em Arte Dramática funcionava 

na forma conhecida como 3 + 1, que já era amplamente praticada por outros nas várias áreas 

de ensino. Os três primeiros anos eram destinados à formação do bacharelado; ao cursar mais 

um ano, quando eram ministradas as disciplinas pedagógicas e acontecia a preparação 

metodológica, o profissional estava habilitado a ministrar aulas. Esses cursos foram 

precursores na formação de professores de Teatro, visto que anteriormente aconteciam de 

maneira empírica, com base apenas nas próprias vivências, reproduzindo métodos de 

formação de atores na sala de aula.  

Apesar de o Teatro começar a ganhar outras perspectivas a partir da formação de 

professores, existiam práticas ainda que o utilizavam de forma instrumental. Hansted e Gohn 
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(2013) indicam que a Educação Ativa, método pedagógico que anseia pela construção do 

conhecimento mediante ações e práticas educativas, fazia com que o Teatro fosse utilizado 

para o estudo de línguas, pois as atividades de ludicidade eram estabelecidas como ações 

relevantes dentro da pedagogia ativa, por colocarem em movimento os corpos e a mente, 

relacionando-os de forma orgânica no processo de construção do conhecimento.  

Diversas dessas práticas que vinham acontecendo dentro das salas de aula de 

forma autônoma foram legitimadas pela promulgação da LDB nº 4.024, no ano de 1961, lei 

que regulamentava de forma geral todos os aspectos educacionais relacionados à educação 

brasileira. Na linguagem musical, a disciplina de Canto Orfeônico cedeu lugar à disciplina de 

Educação Musical. Amato (2006) relata que essa ação provocou grandes alterações no ensino 

de Música na escola. Segundo Cáricol (2012), essas modificações tinham como “[...] objetivo 

proporcionar um ensino de música mais democrático e acessível. Isso se daria por meio da 

exploração de novos recursos e novas possibilidades de criação musical por parte dos alunos”. 

Outro aspecto importante dessa lei vincula-se à inclusão, ainda que de forma não obrigatória, 

da disciplina de Arte Dramática, dando início à formalização do ensino do Teatro na escola, 

fazendo agora parte do currículo escolar. Japiassu (2001, p. 49) indica ainda que essa 

disciplina foi “[...] ministrada em alguns ginásios vocacionais, colégios de aplicação e escolas 

pluricurriculares”, sendo, assim, a primeira vez que a escola recebia de forma legal uma 

disciplina que tratava exclusiva e especificamente da linguagem teatral. 

Todas as linguagens artísticas, ainda que em práticas fora dos muros da escola da 

educação básica, sofreram influência das quebras e rupturas propagadas neste/por este 

período: as artísticas, provocadas pelo advento do modernismo, e as educacionais, provocadas 

pelo advento do estabelecimento da pedagogia nova. É necessário deixar claro que algumas 

práticas tradicionais não deixaram de ser utilizadas em sala de aula, visto que haviam se 

estabelecido por cerca de quatro séculos a serem utilizadas como estratégias de ensino, assim 

não se trata que essas rupturas agiram de forma hegemônica nesse período, mas dialogavam 

também com práticas de percepções anteriores. 

A valorização e compreensão da investigação da expressão como foco do ensino 

de Arte modernista faz com que o ensino de Arte alcance instâncias mais amplas, tocando 

agora territórios que anteriormente eram limitados ao campo da técnica e da própria execução 

de procedimentos. Na verdade, pensar liberdade, educar potenciais, trabalhar subjetividades e 

expressões são aspectos que nunca mais serão esquecidos, inclusive no Teatro. A perspectiva 

crítica de que a prática artística era vista como uma atividade para a elite e que o trabalho com 

Música tentara dar conta dava lugar à perspectiva de que todos poderiam encontrar na ação 
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criativa um lugar de expressão, fazendo com que a Arte fosse democratizada e acessibilizada 

a todas as camadas das populações, sendo instituída também nesse período pelas leis que 

disseminavam o ensino de Arte em todo o país. 

Considerando que o período do ensino de Arte Modernista teve cerca de meio 

século, com variações para mais e para menos – contando também com a pequena pausa do 

estabelecimento da pedagogia nova, que foi causada pela instauração da ditadura do Estado, 

que fez com que tudo que estava sendo produzido à época retrocedesse –, é possível 

asseverar que, principalmente quando comparado com a pedagogia tradicional, o ensino da 

Arte, na perspectiva renovada e tendo a expressão e a criatividade como foco canalizador, 

foi relativamente curto, entretanto é possível encontrar hoje no ensino de Arte diversas 

práticas, inclusive reverberações controversas e ações questionáveis das práticas originais, 

que são reverberações desse período. 

 
No entanto, apesar dessa curta trajetória, a concepção de ensino de arte como 

desenvolvimento da expressão e da criatividade deixou marcas profundas na maneira 

de ensinar arte na escola. Dessa forma, encontramos, ainda, na escola práticas de 

ensino de arte, tais como: (1) produção de desenho e pintura como forma de 

expressão do pensamento da criança; (2) levar as crianças para assistirem a diferentes 

apresentações artísticas (dança, teatro, cinema, circo, entre outras) e a exposições em 

museus de arte e em centros culturais. (ARAÚJO; SILVA, 2007, p. 9). 

 

Essas marcas podem ser estendidas a diversas outras práticas do nosso cotidiano 

escolar, contemplando outras linguagens e outras ações. O ensino de Arte alcança outro 

patamar dentro da educação, passando a ser considerado importante na sala de aula como um 

elemento contributivo para o processo de desenvolvimento integral do aluno, trazendo 

visibilidade para a prática artística no contexto escolar e suas práticas pautadas na expressão e 

na criatividade.  

Na verdade, a experimentação foi fundamental para a compreensão da perspectiva 

da Arte como expressão em ambientes educacionais, visto que essa perspectiva dialoga 

fortemente com a pesquisa e a descoberta. Situações-problema deveriam ser apresentadas, 

porém, aos alunos, como se faz em propostas cênicas (QUINTO, 2012), para que se possam 

construir respostas novas e singulares, através da experimentação e ainda do trabalho em 

grupo, provocando, assim, uma rede de subjetividades que dialoga na construção do 

conhecimento.  

Superando a barreira da necessidade de acúmulo de informações sobre uma 

determinada disciplina, o aluno passa a ser estimulado: “[...] O aprender pela ação no mundo 

suplantou a aprendizagem contemplativa”, dizem Barbosa e Coutinho (2011, p. 44). 
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Expressar-se através da Arte, portanto, além de relevar sentimentos e emoções, também trazia 

uma perspectiva discursiva, em que o educando construía um dizer através das linguagens das 

Artes. Através da própria ação, do fazer artístico, realizava-se o processo de ensino-                         

-aprendizagem, o que possibilitava que a prática fosse contextualizada no mundo, fazendo 

sentido para o discente, que constrói o seu conhecimento na ação, contacta o conhecimento 

que está a ser elaborado em processo, visualiza e respeita a expressão subjetiva, individual e 

cheia de singularidades de cada um.  

Os contextos dessas práticas, no entanto, deixaram a perspectiva desaguar, 

consoante Pianowski e Goldberg (2019); na anulação do papel do educador, encaminhou as 

práticas para o chamado laissez-faire25. Já que o princípio era deixar se expressar, não havia 

necessidade de intervenção de outra pessoa dentro processo criativo-educativo, porém aí está 

o grande equívoco: a autoexpressão e a livre expressão não determinam uma expressão 

descompromissada, desorientada, desarticulada dos conteúdos de Artes; todavia, como todo 

movimento que tenta corrigir excessos anteriores, as práticas do ensino modernista na Arte 

foram caindo em excessos de espontaneísmo, o que derivou para a curvatura da vara, quer 

dizer, para o outro lado, ou seja, o oposto da rigidez. Há, contudo, aprendizados inexcedíveis, 

em que as práticas da abordagem da expressão e do estímulo à criatividade partem para tocar 

outros espaços. Os avanços que essas práticas deram ao ensino da Arte são inegáveis, pois 

passaram-se a observar questões negligenciadas anteriormente, daí ter-se dado ênfase a 

questões importantes, como a criação, o processo e a expressão.  

Aponta-se ao período a falta de um currículo e de uma organização em sequência, 

em que o engendramento de propostas para a construção do conhecimento era substituído por 

práticas livres de experimentação e técnicas e materiais que não possuíam relação umas com 

as outras nem uma lógica pedagógica em sua aplicação.  

Como essas práticas começaram a ser encaradas com o deixar fazer de qualquer 

forma, inaugurou-se a perspectiva de que não era necessário que o professor possuísse uma 

formação específica para o ensino da Arte nem possuísse experiências artísticas em seu 

currículo, já que ele simplesmente deveria apenas deixar os alunos se expressarem livremente. 

Essa prática, por exemplo, deságua na realidade de muitos estados brasileiros atualmente, em 

que professores de diversas áreas do ensino são encarregados de ministrar as aulas de Arte 

sem sequer terem uma formação mínima necessária, ou sequer ainda tenham tido durante a 

 
25  Parte de uma expressão de origem francesa que significa “deixar fazer”. O laissez-faire se caracteriza como a 

prática livre e descompromissada no ensino de Arte, em que o fazer livre é confundido com o fazer de 

qualquer forma, deixar fazer de qualquer jeito ou simplesmente deixar fazer. 
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sua vida uma experiência artística significativa, ou seja, para fazer qualquer coisa, serve 

qualquer um. Tudo isso gerado pela descaracterização, exagero e excesso nas práticas do 

ensino de Arte com foco na expressão. Um exagero das perspectivas novas em rechaço aos 

limites dos ensinos de Arte anteriores?  

 

5.1  Aspectos casulares na pedagogia nova: as reverberações na Arte-Educação 

Modernista e sua perspectiva de expressão 

 

Os aspectos casulares apontados no período da pedagogia nova apontam questões 

que caminham para outros direcionamentos do que os da pedagogia tradicional, apesar de 

terem também aspectos comuns. Várias dessas perspectivas casulares que serão a seguir 

analisadas reverberam nas práticas nos ambientes de ensino da Arte, como: as influências 

externas no ensino da Arte; os direcionamentos do ensino/criação na Arte; o papel dos 

sujeitos e ambientes no ensino da Arte; e os métodos e estratégias.  

Tanto no universo da Arte quanto no universo educacional e no campo que 

relaciona esses dois territórios, houve eventos que marcaram e influíram nos aspectos 

casulares no ensino da Arte. A prática com a pedagogia experimental fez com que a atenção 

fosse despertada para o caráter da experimentação, da exploração, da testagem durante a 

criação. Ao desenvolvermos um processo criativo, somos levados a testar possibilidades e ir, 

no decorrer da construção da obra, observando essa experimentação para que possamos 

selecionar o que considerarmos mais estimulante; portas são abertas para a ideia de que não 

existe um produto ideal, mas uma obra que será testada inúmeras vezes no seu processo de 

construção até se chegar à obra que será exposta ao público.  

A Semana de Arte Moderna também traz do universo da Arte diversas questões 

estéticas que são absorvidas, ainda que paulatinamente, pelos artistas profissionais e 

consequentemente pelo ensino, tanto na escola regular como nas escolas especializadas, 

fazendo com que a Arte seja encarada tanto na prática profissional quanto na prática 

pedagógica com novos olhos para os seus processos criativos, que passam a considerar 

aspectos distintos dos acionados no período anterior. A pedagogia nova também possui um 

caráter que valoriza a prática – princípio fundamental da criação artística –, valoriza o 

processo, a construção do aprendizado através do fazer, indicando no ensino da Arte a ênfase 

nos aspectos criativos e expressivos.  

O MEA também provoca a integração das atividades artísticas ao processo 

educacional, aproximando epistemologicamente os dois campos do saber e fazendo com que a 
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técnica seja também utilizada na construção a favor da expressão. As interações com o mundo 

lá fora são inúmeras e as suas reverberações são muitas. Discutiremos alguns dos aspectos 

casulares que deságuam do aspecto casular da influência do mundo e de seus acontecimentos 

nas práticas de ensino e criação em Arte. 

Apesar de esse período conter muitos avanços com relação ao ensino da Arte e 

sua abertura a perspectivas mais abertas às mudanças, são também encontradas práticas 

passíveis de questionamento e reflexão. Sobre o aspecto casular que trata do direcionamento 

do ensino/criação em Arte, é preciso observar que durante esse período ainda foram nutridas 

práticas de instrumentalização e utilização ferramental da Arte, diferenciando-se do aspecto 

tradicional apenas nos objetivos outros que eram buscados através do ensino da Arte. 

Primeiramente, apontar o caráter da Arte como elemento provocador da formação humana, 

formação de caráter, aspectos que tocam uma formação cidadã, do que especificamente uma 

formação artística. É necessário deixar claro que em nenhum momento está se negando ou 

negligenciando essa capacidade da Arte de tocar nesses territórios, mas novamente, assim 

como foi abordado na pedagogia tradicional, chamamos a atenção para qual foco se dá para o 

ensino de Arte e como isso pode influenciar nos seus procedimentos de ensino/criação. 

É inegável que a Arte tenha diversas reverberações que toquem os campos social 

e humano, como aspectos de comportamentabilidade, de estados de ânimo, de formação 

cidadã, mas gostaria de trazer a questão para ser pensada sob qual óptica o trabalho está 

sendo realizado. Está se fazendo Arte e, por consequência, ela toca esses outros campos ou 

está se fazendo Arte com o objetivo de que ela toque esses outros campos, interfira neles e 

os potencialize? É objetivo ou é reverberação? Essas questões podem mudar 

substancialmente o processo de ensino-aprendizagem e o processo criativo, visto que os 

objetivos orbitam zonas diferentes. Trago ainda a questão: é possível ter como objetivo 

colocar em diálogo esses dois campos e ter um objetivo macro de conduzir processos 

criativos com foco na própria construção de conhecimento da Arte e elaboração da obra e 

dialogar com a formação desses aspectos humano-sociais? A Arte sempre vai ter um 

discurso, vai ter reverberações, e os focos que são dados a essas reverberações é que 

modificam a condução do processo criativo-pedagógico. 

Vale considerar ainda que, principalmente no período da ditadura do Estado 

Novo, a Arte retornou à realização de apresentações artísticas voltadas às temáticas do 

patriotismo e do civismo, mostrando mais uma vez uma disputa de poder entre o reforço do 

discurso pregado com os saberes próprios de cada linguagem; práticas como apresentações 

para entretenimento nas datas comemorativas, para o ensino de línguas, etc., também 
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ocorriam. A intenção não é fazer um juízo de valor, mas trazer à reflexão como esses 

acontecimentos podem figurar como aspectos casulares, fazendo com que a criação seja 

estimulada ou tolhida.  

Outro aspecto casular diz respeito ao rompimento com as práticas anteriormente 

realizadas, tanto na sala de aula quanto na prática artística profissional. O mundo vai sofrendo 

diversas transformações ao longo da história e, como é possível constatar, várias áreas vão 

também sendo modificadas e se adequando às novas perspectivas de sujeito, de sociedade e de 

suas relações. Na Arte e na Pedagogia foi assim. Os rompimentos ocorriam de forma a 

questionar e problematizar questões encaradas como ultrapassadas, favorecendo, assim, que 

os processos criativos pudessem se oxigenar e abrir portas para outras perspectivas que 

estavam anteriormente fechadas, passando a explorar territórios antigamente proibidos.  

No processo criativo educacional, por exemplo, foi inaugurada a ideia de que 

diversos caminhos podem desaguar no mesmo lugar e que o mesmo caminho pode desaguar 

em cantos distintos, revelando que as singularidades dos processos precisavam ser 

consideradas na construção criativo-pedagógica. A obra de arte passa a ser dessacralizada e 

democratizada – principalmente no momento em que é outorgada como lei que passa a estar 

presente em todo o país –, o acesso à Arte é possibilitado às camadas mais humildes e a 

cultura da apreciação da obra passa a ter outra óptica, em que a obra deixa de ser vista como 

um objeto a ser contemplado e passa a ser vista como um objeto com o qual se interage, ainda 

que não se possa tocar nele, havendo interações mentais, sensoriais, sentimentais, entre outras.  

Para o ensino da Arte e o processo criativo em ambientes educacionais, estas 

práticas deslocam as questões estabelecidas e possibilitam novas práticas criativas para a 

construção de obras, incluindo também os aspectos de relação com o espectador, em que é 

possibilitado ao aluno desenvolver projetos no teatro, por exemplo, que tragam a relação 

direta com o público, uma vez que o princípio ilusório da quarta parede estava a ser 

derrubado, ou no ensino das Artes Visuais, na construção de Arte Concreta26, que poderiam 

ser manipuladas e tocadas em contraposição às obras que eram proibidas de serem tocadas. 

Dentro ainda das perspectivas dos direcionamentos do ensino/criação, outro 

aspecto casular apresentado diz respeito à crença de que a expressividade e a criatividade são 

habilidades inatas do aluno, que nascem com ele e que só precisam ser estimuladas para 

serem desenvolvidas. Afirma-se a ideia da existência de um dom concedido por uma 

divindade ou de um talento, chegando-se até a acreditar que possa ser hereditário, passado de 

 
26  A Arte Concreta se relaciona com a ideia de produção de obras que tivessem como base os elementos 

próprios das linguagens. 
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pai para filho. Essas visões acabam colocando em uma zona perigosa o ensino de Arte e os 

processos criativos, haja vista que, se existem dons doados, para que é necessário estudá-los? 

Se os talentos são próprios ou não da natureza de cada sujeito, vale a pena exercitar, treinar, 

ensaiar, experimentar uma linguagem artística? Causando aproximações daqueles que 

acreditam possuir predisposições às práticas artísticas ou distanciamento daqueles que 

inicialmente possam crer o contrário, esta questão pode ocasionar o desestímulo ou, mais 

grave, a desistência do aluno por achar que não nasceu para aquilo. 

Outra reverberação possível é que os discentes passem a desacreditar seus 

trabalhos pessoais e sobrevalorizem os trabalhos de outros alunos, fazendo com que se crie 

um ideal a ser alcançado na criação da obra. Essa perspectiva do ideal pode ser também 

analisada quando os educandos preferem reproduzir trabalhos já desenvolvidos por 

profissionais do que mesmo encararem um processo de criação, pois se consideram incapazes 

de construir uma obra sólida e que possa ser entendida como uma obra interessante. A cópia é 

uma questão que precisa ser problematizada, dado que várias escolas incentivam essa prática, 

mas questiono: onde está a criação no exercício simples da cópia? Quais são os aspectos 

casulares desempenhados no processo da cópia? O que de fato se consegue construir de 

aprendizado da cópia. A cópia gera um processo de dependência do aluno aos modelos; para 

se realizar uma coreografia, é preciso que uma professora esteja fazendo os movimentos para 

que sejam repetidos; para uma peça de teatro, é preciso um vídeo da internet para que seja 

possível copiar todos os movimentos, entonações, etc.; para o desenho, é preciso copiar o 

desenho de um livro ou de um quadro. O exercício de forma desregulada e desvinculada de 

princípios artístico-pedagógicos claros pode desaguar no apagamento do interesse de 

exploração e compreensão dos aspectos artísticos e criativos dos estudantes na escola. 

Um outro aspecto casular desse período diz respeito ao reconhecimento do ser 

humano como ser formado de experiências, culturas e vivências diversas, um ser 

multidimensional, que traz em si diversos tipos de influências que foram sendo adquiridas no 

percorrer da sua formação pessoal, coletiva, humana, profissional e artística. Essa 

compreensão do ser humano como um sujeito integral revela a compreensão também de que 

em nossos processos criativos somos influenciados por vários elementos que nos constroem e 

reverberam na construção de nossas obras, assim o que criamos possui também os rastros do 

que fomos e do que vivemos. Os lugares por que passamos, as pessoas com quem 

convivemos, os livros que lemos, as músicas que escutamos, os movimentos que realizamos, 

as cenas a que assistimos, os quadros que contemplamos, todas as experiências, sejam elas 

artísticas ou não, compõem-nos e podem reverberar nas nossas composições. A compreensão, 
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aceitação e potencialização desse preceito faz com que o processo criativo ganhe 

possibilidade de campos de formação, visto que, se eu for criar uma obra que tenha a temática 

mar, quanto mais eu tiver contato com obras e espaços que se relacionem com o mar, mais 

possibilidades vão ser abertas, assemelhando-se às práticas de laboratórios interpretativos, em 

que os atores visitam e vivenciam espaços que seus personagens vivenciariam, colaborando 

para que se compreendam as ações de uma forma também multidimensional.  

Nesse período acontece uma renovação também na perspectiva de entendimento 

de aluno, professor e escola, passando por transformações substanciais que eclodem em vários 

aspectos casulares acerca do papel dos sujeitos e ambientes no ensino da Arte. O aluno passa 

a ser compreendido de forma mais ampla, considerando aspectos que vão além da 

cognitividade e da racionalidade; ele passa a ser compreendido como ser expressivo e 

criativo. As práticas anteriores encaravam o discente quase como parte de uma linha de 

montagem de uma fábrica em que ele realizava operações padrões que chegavam em um 

determinado resultado; com o advento do ensino de Arte Modernista, o educando passa a ser 

compreendido como um sujeito capaz de se expressar através de processos criativos, podendo 

exprimir sobre a matéria trabalhada ou até mesmo o próprio corpo questões subjetivas. 

Os professores, por sua vez, passam a compreender sua função de forma 

diferente. Em vez de serem compreendidos como detentores de todo o saber, são 

compreendidos como estimuladores da expressão, como provocadores, para que a ação 

criativa ocorra, uma postura que faz total diferença no processo criativo, já que esse 

profissional atua agora mais como um facilitador do que como um condutor, agenciando e 

proporcionando estímulos para a criação. O docente, como responsável pela sala de aula, 

possui grande relevância dentro dos processos educacionais, visto que ele é o responsável por 

idealizar, planejar, executar e avaliar os encontros/aulas com os alunos, sua percepção de 

ensino da Arte, fazendo parte do processo de ensino-aprendizagem.  

Assim é que os processos de criação na escola, tendo a compreensão de seus 

sujeitos dilatada, passam a proporcionar e estimular mais o aluno, em especial, para percorrer 

seus processos criativo-educacionais junto à construção da obra de arte. As aprendizagens 

significativas decorrem – é para o que chamo a atenção agora – do modo válido de considerar 

no ensino da Arte a subjetividade e individualidade do educando. Anteriormente o aprendiz 

era compreendido como um ser passivo, que receberia sem questionar os conhecimentos 

dados. Nesse momento, ao considerar a singularidade de cada estudante e sua subjetividade, o 

professor passa a compreender que cada discente possui um tipo de arranjamento ou 

engendramento de processos criativos diferentes, por isso cada um se sente estimulado a 
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descobrir os meandros de seus processos pessoais, orientando e instruindo caminhos e 

possibilidades de exploração do universo da criação artística. 

Já a escola pode ser observada como um espaço de construção de conhecimento, 

e não um espaço apenas de reprodução, ao utilizar, assim, metodologias ativas e ao enfatizar a 

prática como princípio. Hoje se abarcam aspectos lúdicos também, em que os elementos do 

prazer, do companheirismo e da cooperação se integram em algum momento à criação. O 

ensino da Arte na escola enfatiza, então, o seu caráter de prática e de produção de 

conhecimentos artísticos que podem ser aí agenciados em todas as linguagens da Arte.  

O ensino passa a ser encarado também de forma contextualizada, levando em 

consideração os aspectos criativos em sua relação com os aspectos sociológicos, históricos, 

geográficos, políticos, etc. O ensino, que anteriormente era pautado em conhecimentos 

distantes das realidades dos alunos, sofre uma aproximação outra à própria existencialidade, 

fazendo com que os conteúdos e temáticas possam ser relacionados também às realidades do 

estudante.  

Nos processos criativos em Arte na escola, podem-se realizar projetos e obras que 

versem a respeito da comunidade, das individualidades, das subjetividades dos envolvidos, 

docentes e discentes. Ainda, o caráter subjetivo do fazer artístico passa a ter sentido nas 

criações que produz, gerando sentido de pertença e elos com o ambiente escolar.  

Aspectos casulares referentes aos métodos e estratégias desse mover-se 

expressivo dizem respeito ao modo como a Arte é encarada e trabalhada dentro dos ambientes 

de ensino e como se relaciona com os elementos que propulsionam ou enrijecem a criação. 

Um desses aspectos casulares percorre o território da liberdade de expressão, em que 

anteriormente o discurso era regrado pela valorização apenas dos modelos, em detrimento da 

criação em relação com eles; e já agora a instalação da liberdade de expressão faz com que o 

aluno compreenda que pode falar sobre suas questões, e não sobre as questões impostas pelo 

ambiente escolar, embora tenha muito o que aprender com o saber sistematizado também.  

O processo de ensino da Arte na escola supera entraves na intenção de se associar 

a várias portas, em que se pode passear e explorá-las. Ao explorar especificidades da 

liberdade de expressão ou a expressividade do educando de maneira mais liberta, é possível 

compreender que o valor artístico educacional pode decair em excesso, se ficar tão focado no 

processo que desapareça a visão do produto artístico. Assim, um dos aspectos casulares desse 

período é a valorização do processo, entendido como elemento fundador da prática de 

construção artística e efetiva de conhecimento, mas sem nos esquecermos que ele pode 

desaguar em uma obra.  
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Com a compreensão do processo como motor da produção do conhecimento, o 

produto artístico acaba ficando em um plano menos evidente e a experimentação é valorizada, 

pois é através da experimentação que o sujeito vai mapeando novos lugares de passagem, 

novos terrenos e novas vistas. O foco dessa reflexão é compreender, por agora, que não se 

enfatiza só o produto, ainda que ele possa existir, mas pode-se focalizar o processo criativo e 

nele os conhecimentos que é capaz de agenciar durante a produção de uma obra de criação, 

que fica atenta a efeitos do processo. Dessa maneira, valorizam-se aspectos epistemológicos 

que são inatos à própria Arte, como a imaginação, a intuição, a expressão, entre outros. 

O foco excessivo no processo de um modo espontaneísta, porém, é passível de 

desaguar em descuidos, no que se chama prática laissez-faire, em que há o abandono de 

qualquer estudo mais sistemático de fontes e obras feitas, o oposto do que ocorria no período 

da pedagogia tradicional, em que o modelo e depois a técnica eram exacerbados, a ponto de 

enrijecer ou negar mesmo a experimentação nos procedimentos de criação.  

Já na pedagogia nova, essa prática foi associada à forma liquefeita, devido a 

excessos nos procedimentos. Aqui é importante observar que mais uma vez não está se 

dizendo que não é preciso ter técnica, ou que não é preciso ter expressão, ou que não se 

precisa de referências e modelos, mas que precisamos ter cautela com os extremos, senão 

cairemos na perspectiva do fazer de qualquer jeito ou fazer exatamente desse jeito.  

O primeiro, o excesso na expressão, por demais livre e descompromissado de fins 

artísticos e pedagógicos, e o segundo, excessivamente amarrado à técnica e execução de 

procedimentos, atrelado à rigidez no compulsar modelos, resultaram muitas vezes em 

polarizações.  

Ambas as práticas são perigosas e se locam como aspectos casulares que, em certa 

medida, podem direcionar os processos criativos para outros espaços igualmente complexos. 

Na construção de novos mapas, tanto é preciso possuir técnicas para grafar percepções e 

descobertas como em Teatro é necessário ainda que você possa experimentar, perceber o 

espaço com o corpo e, de forma prática, experimentar-se, expressar-se, para que seja possível 

criar rotas novas para a representação.  

Em uma experiência em uma escola pública de educação básica regular de ensino 

fundamental e médio, ao entrar como professor da disciplina curricular Arte, pude me deparar 

com uma sequência de atitudes inusitadas que me fizeram observar alguns aspectos 

relacionados ao ensino-aprendizagem de Arte que são heranças desse período dentro da 

escola. Primeiramente é necessário esclarecer que a docente que ministrava aulas de Arte 
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anteriormente era uma professora de Língua Portuguesa que utilizava as horas-aula de Arte 

para complementar a sua carga horária.  

Ao iniciar minhas ações, solicitei aos alunos que fizessem uma experimentação de 

movimentação em casa, onde deveriam observar e experimentar formas de caminhar baseadas 

em seus familiares e seus vizinhos. Os estudantes, assim, deveriam analisar as movimentações 

para deslocamento, observar como os corpos externos agenciavam a construção daquela ação 

e experimentar aquela movimentação nos seus próprios corpos. Dessa forma, eu expliquei que 

na aula subsequente eles deveriam apresentar uma pequena partitura cênica de caminhada a 

partir das experimentações deles e explicarem os corpos de inspiração que os haviam 

estimulado naquela construção. Nesse dado momento, um aluno me perguntou se aquilo se 

tratava de uma atividade, e eu prontamente respondi que sim. A turma inteira demonstrou 

espanto e não consegui compreender o que estava acontecendo.  

O mesmo educando que me questionou sobre a natureza do que eu estava 

propondo me explicou que na escola não existiam atividades de Arte, só de disciplinas 

sérias, como Português e Matemática. Naquele momento eu pude compreender que existia 

ali um distanciamento entre meu entendimento e o dos discentes quanto ao que compreendia 

uma aula de Arte. Resolvi, então, conversar com eles para que compreender com 

propriedade do que se tratava e pedi que me dissessem o que faziam nas aulas de Arte 

anteriormente. Prontamente três ou quatro discentes disseram ao mesmo tempo, de cantos 

diferentes da sala de aula: “Nada!”. Assustado, questionei: “Nada?”. E o mesmo estudante 

do começo disse que não era verdade, pois faziam várias atividades, sim, como desenhar. 

Perguntei quais as outras atividades, e eles relataram que apenas desenhar. Indaguei como 

era o procedimento, e aí a raiz da questão começou a aparecer. Os alunos me explicaram 

que a professora trazia folhas e lápis e deixava que fizessem o que quisessem, não sendo 

obrigatória a realização da atividade; fazia somente quem queria. Era assim em todas as 

aulas, em todas as turmas de todas as séries.  

Os estudantes entendiam que Arte era fazer qualquer coisa de qualquer jeito, pois 

tudo era Arte. Os outros professores também acreditavam em algo parecido, tanto que, 

quando eles estavam com seus conteúdos atrasados, solicitavam que eu cedesse as minhas 

aulas para as disciplinas deles, pois as besteiras das aulas de Arte eles poderiam fazer em 

outro lugar, de qualquer jeito, a qualquer hora. Com isso, qualquer evento, palestra, projeto, 

culminância e quaisquer outras ações dentro da escola que precisassem interromper as aulas 

dos alunos aconteciam durante as aulas de Arte.  
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Ainda que eu questionasse diversos métodos de avaliação em Arte, a disciplina 

não era avaliada; todos os alunos recebiam suas notas de acordo com sua frequência nas aulas, 

ou seja, se o discente comparecesse a todas as aulas, ele teria nota máxima; se não fosse a 

nenhuma aula, ele teria média, apenas; nem comparecer às aulas era necessário. 

Paulatinamente é que construímos novas percepções acerca do ensino de Arte na 

escola e introduzimos as percepções de que seu ensino não corresponde à experimentação 

irresponsável e sem propósito, compreendendo todo um complexo da construção de 

conhecimentos artísticos pautados na experimentação e no fazer, em que questões referentes à 

própria epistemologia da Arte são debatidas, vivenciadas, apreciadas e construídas. Os 

aprendizes reproduzem esses comportamentos não por acreditarem de fato naquilo, mas pelo 

fato de terem sido educados a entender que o procedimento a ser realizado era daquela forma, 

assim também como os outros professores. Com o tempo, a percepção desses sujeitos vai se 

alargando e começam a se surpreender com os próprios conhecimentos que se constroem 

dentro de uma sala de aula. 

A linguagem do Teatro passa ainda por outras problematizações, pois, por conta 

dessa cultura, alguns alunos acreditam que Teatro não é Arte, pois não foram ensinados assim. 

Acredito ainda que na linguagem teatral reside um grande potencial para que os discentes 

possam compreender que a Arte é uma área de conhecimento que pertence a outra ordem dos 

saberes, que não se limita aos saberes cognitivos, mas que avança para saberes sonoro-                   

-musicais, visuoimagéticos, corpóreos, sensíveis e sensoriais. Ao observarem e 

experimentarem que um processo criativo não acontece de “qualquer jeito”, os estudantes 

passam a compreender que na concepção de uma obra existem muitos elementos que a 

compõem e que precisam de atenção. Ao levar o corpo para jogo, o Teatro traz a possibilidade 

de se compreender, em diversas instâncias, que o processo de ensino-aprendizagem em Arte 

não se relaciona com não fazer nada ou fazer de qualquer jeito. 
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6  ROTA 6: TRAJETOS DA CRIAÇÃO E DA ARTE NA VISÃO CRÍTICA DA 

PEDAGOGIA – A ARTE-EDUCAÇÃO PÓS-MODERNISTA E SUA PERSPECTIVA 

DE CONHECIMENTO E LINGUAGEM 

 

Menos de duas décadas após o fim da ditadura getulista, outro regime ditatorial se 

instalou em nosso país. O processo de redemocratização, que com a queda do Estado Novo 

começara a adquirir vigor, foi rompido pelo nefando golpe militar de 1964. Em todas as áreas 

do fazer humano havia interditos, mudanças, reações substanciais ao que vinha proposto pelo 

regime militar. A Arte e seu ensino não se isentaram disso e acompanharam as 

movimentações políticas através de resistências às imposições realizadas através de decretos, 

leis e medidas que instalavam visões opressivas, baseadas nos princípios ideológicos do 

governo militar.  

Sobre esse mesmo período, Bacarin (2005, p. 144) explicita a ideia de que “[...] a 

concepção pós-modernista ou contemporânea de ensino da Arte começou a ser construída no 

início da década de 1960 [...]”. A função da Arte e seus métodos de ensino eram revistos, uma 

vez que algumas práticas já apresentavam saturações, pelos excessos vividos nos períodos 

anteriores, e já não demonstravam eficiência no ensino da Arte, não atendendo ao que se 

esperava para esse ensino. Era necessário resistir às violações que o golpe militar estabelecia 

nos currículos. Era urgente perceber que a metodologia de ensino precisaria realizar um 

íntimo diálogo com os objetivos e pretensões que se almejam para o sujeito coletivo que se 

tinha em vista, que não podia sucumbir aos ideólogos da ditadura militar que se alojara no 

país. Detalhemos isso.  

Como nos períodos anteriores, não é possível determinar exatamente a data de 

início dessa perspectiva, pois foi sendo delimitada e esclarecida ao longo da sua construção 

nos ambientes educacionais. Desse período, denominado como visão crítica da pedagogia ou 

pedagogia crítica, diz-se que: 

 
É a vertente pedagógica voltada para uma aprendizagem contextualizada e para a 

crítica político-ideológica dos conteúdos da escolarização. Falava-se então das 

classes economicamente desfavorecidas e dos grupos marginalizados (índios e 

negros, por exemplo), questionando-se os rituais de consagração e legitimação 

institucional da cultura das elites nas academias e nos museus. (BRASIL, 2006, 

p. 173). 

 

Essa vertente de pensamento parece relacionar-se em Arte-Educação Pós-Moderna 

ou Contemporânea a um momento em que a Arte passa pelos vieses de sua abordagem como 

atividade e disciplina e pelos vieses de compreensão como conhecimento e linguagem. 
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Os elementos disparadores desse período são as próprias reverberações e impactos 

dos dois períodos anteriores, quando as práticas artístico-pedagógicas imperavam nas salas de 

aula. Assim, a crise da pedagogia nova e da Arte como expressão atrelada à crise da 

pedagogia tradicional e da Arte como técnica aparece fortemente no delineamento das novas 

perspectivas, reconstruindo e reconfigurando algumas dessas práticas anteriores, 

contextualizadas ao período histórico em foco. É ainda necessário deixar claro que, durante 

esse período artístico-pedagógico, duas etapas se apresentaram por determinações dos regimes 

políticos vigentes: uma influenciada pelo regime ditatorial militar e outra influenciada pela 

retomada do regime democrático. O ensino da Arte nos ambientes de ensino acompanha as 

movimentações das políticas e dos regimes. Nesse período encontraremos oscilações quase 

que divergentes de alguns princípios da Arte-Educação e do ensino das linguagens nos 

espaços públicos. 

Não posso deixar de ver as evidências, neste tempo, de um ensino fortemente 

buscado pelo sistema político e produtivo para a manutenção e efetivação do sistema 

capitalista, através da formação de mão de obra direcionada aos interesses acumuladores do 

mercado capitalista. No campo geral da educação, Mazzamati (2012) nos informa que o 

ensino estabelecido nesse período ficou conhecido como pedagogia liberal tecnicista, em que 

todos os avanços que vinham sendo construídos ao longo da história da educação em nosso 

país foram interrompidos para a imposição dos princípios educacionais que o governo militar 

considerava pertinentes.  

Quanto ao ensino da Arte nesse período, as modificações foram intensas e 

constantes. Barbosa e Coutinho (2011, p. 26) informam que a ditadura “[...] perseguiu 

professores e escolas experimentais foram aos poucos desmontadas sem muito esforço”. Os 

avanços alcançados pela perspectiva da pedagogia nova, com relação ao fato de o aluno ter 

sua prática artística vinculada à construção da sua expressão, são deixados de lado e dão lugar 

às práticas temáticas que perseguiam e vigiavam, oprimiam escolhas e impunham enfoques e 

datas cívicas na perspectiva do golpe militar, que utilizava censura e tortura, entre outros 

aspectos voltados a encarar a Arte na escola de forma instrumental e vulnerável a expedientes 

persecutórios.  

Havia, contudo, reações, e estas se iam gestando de modo que, “[...] por volta de 

1969, a arte fazia parte do currículo de todas as escolas particulares de prestígio, seguindo a 

linha metodológica de variação de técnicas” (BARBOSA; COUTINHO, 2011, p. 27). As 

escolas particulares cooptavam com a visão ditatorial dominante, mas conseguiam enxergar 

no ensino de Arte um pouco além da visão construída pelo regime militar, dando espaço para 
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práticas das linguagens e as compreendendo como elemento formador do ser humano de 

forma multidimensional. Ainda que se utilizando da perspectiva da abordagem múltipla de 

técnicas distintas, o ensino de Arte nas especificidades de cada linguagem ganhava 

notoriedade por desenvolver dimensões outras dos alunos. 

Saliento que o ensino do Teatro também sentiu o impacto da instalação do regime 

militar e foi duramente restringido em alguns aspectos. A prática teatral era considerada um 

forte veículo de informações e de influência popular, assim poderia figurar como um perigo 

iminente ao regime imposto, por isso as escolas de Arte Dramática e as aulas de Arte 

Dramática que aconteciam em escolas regulares tinham que ter seus textos dramáticos 

analisados pelo Departamento de Censura Federal, para que pudessem receber a concessão 

da permissão para a prática com determinada dramaturgia, ou seja, antes de o professor sequer 

falar sobre um determinado texto, era necessário que uma aprovação superior permitisse seu 

trabalho, cerceando a autonomia docente-artística do professor de Teatro. Japiassu (2001) 

informa ainda que, baseados no Ato Institucional nº 5 (AI5) e na Lei de Segurança Nacional, 

muitos professores foram aposentados, ainda que a contragosto, além das escolas, que 

sofreram duras intervenções e que foram invadidas e fechadas. 

Apesar de um período bastante obscuro com relação aos princípios educacionais 

impostos e das inversões dos princípios artístico-pedagógicos, foi durante a ditadura militar que 

o ensino da Arte passou a ser uma prática nas escolas públicas brasileiras, mas não se engane, 

“[...] tratava-se de um mascaramento humanístico para uma lei extremamente tecnicista, a 

nº 5692, que pretendia profissionalizar os jovens na escola média” (BARBOSA; COUTINHO, 

2011, p. 27). A visão da Arte, pois, como elemento de treinamento para a formação de 

profissionais qualificados para o mundo do trabalho, voltava a aparecer de forma intensa, com 

elementos opressivos bastante acentuados. De forma paradoxal, porém, a Arte inseria-se no 

currículo como um elemento que flexibilizava sua dureza, estatuída pelo regime militar, e se 

forjou como prática artística pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1971. 

Vejo como demanda desse tempo: apesar do excessivo foco na aquisição de 

conhecimentos, na formação de uma mão de obra qualificada para o mercado de trabalho, 

dentro da escola a Educação Artística, vigente em época sombria, devia ter a função de uma 

pausa, um espaço para outras práticas que acessavam outros territórios além do cognitivismo, 

que na época tornava cada fala do professor vigiada. É evidente que isso se mascarava. Araújo e 

Silva (2007, p. 10) indicam que o objetivo do ensino da Arte na escola era “[...] dar um caráter 

humanista ao currículo”. Já Barbosa (1989, p. 170) afirma que “[...] as artes eram aparentemente 

a única matéria que poderia mostrar alguma abertura em relação às humanidades e ao trabalho 
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criativo [...]”. Sob disfarces vários, a Arte era re-instrumentalizada, agora com a perspectiva de 

descanso em meio às disciplinas que eram encaradas como elementos curriculares sérios ou 

duros e que exigiam concentração e esforço; cabresto e controle ideológico.  

Devo insistir em dizer que há compreensões subjacentes a algumas solicitações que 

se faziam nesse tempo à Arte que possuem sua razão de ser, mas não se pode despolitizar nem 

diluir os objetivos da Arte como forma de conhecimento. Se se pode ter prazer em criar, 

percebo que até hoje uma representação desse período da Educação Artística ainda deixa seus 

traços, em visões que conferem à Arte o papel de permitir ao ensino-aprendizagem que seja 

aprazível atividade, ao tempo que, em nome disso, se lhe retira lugar no currículo. Pede-se que 

as aulas de Arte sejam livres das exigências das outras disciplinas e que possam revigorar ou 

“descarregar tensões”, de modo que possam os alunos chegarem melhor às disciplinas 

encaradas como importantes. Retira-se a ideia da Arte como conhecimento que possui suas 

especificidades e, em solicitações que parecem ingênuas, mas atendem a ideários e interesses 

quais os da ditadura, implodem-se avanços em uma luta social, que continua.  

Enquanto essas disciplinas tidas como mais relevantes dentro da lógica escolar se 

dedicavam ao trabalho da racionalidade, “As aulas de arte se tornaram o espaço onde se 

trabalhava a sensorialidade do aluno, também os sentimentos, a emoção, a expressão, o 

imaginário e o lúdico. As aulas de Arte tornaram-se o espaço de vazão de um sistema opressor 

e reprodutor” (BARBOSA; COUTINHO, 2011, p. 45). Mesmo que com sua relevância 

questionada em algumas instâncias e cheia de práticas questionáveis, é necessário deixar claro 

que incluir através dessa lei o ensino de Arte no currículo foi um grande avanço para a 

história da Arte na educação. 

Foi então a partir da Lei nº 5.692/1971 que a pedagogia tecnicista foi 

institucionalizada no território nacional e as modificações que buscam a formação de mão de 

obra foram estabelecidas de forma legal. O currículo escolar passou a buscar atender a essas 

especificações para qualificar o futuro funcionário, com a justificativa de um fortalecimento do 

desenvolvimento econômico do país. “Na área de ensino de Arte, destaca-se a determinação de 

obrigatoriedade da disciplina Educação Artística, que deveria ser atribuída a um único professor 

polivalente, encarregado de ensinar música, teatro, artes plásticas e dança” (MAZZAMATI, 

2012, p. 45). Essas determinações para o ensino de Arte têm diversas reverberações e 

desdobramentos, que vão implicar muitas modificações na ação artístico-pedagógica brasileira, 

resgatar práticas exercidas anteriormente e salientar práticas equivocadas no ensino das 

linguagens, ainda abrindo portas para a formação universitária do professor de Arte, 

futuramente desaguando na formação de professores das linguagens específicas. 
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Um dos elementos importantes para a concretização da Arte como inclusa no 

currículo como “atividade” durante o regime militar foi a expansão do Movimento Escolinhas 

de Arte (MEA), que durante esse período já estava difundido por todo o país, dando bastante 

ênfase aos alcances artístico-pedagógicos dessas práticas extracurriculares que foram 

curricularizadas com essa lei. Apesar de ter sido direcionado a perspectivas e abordagens 

instrumentalizadas ao chegar ao campo formal de ensino, com foco na formação para o mundo 

do trabalho, como dito anteriormente, o MEA teve seu valor. Assim, as construções de obras e 

apresentações temáticas para as datas comemorativas e cívicas, os desenhos prontos para 

colorir, o desenho de observação e o desenho geométrico voltaram a figurar em meio às práticas 

de ensino da Educação Artística, tornando-se uma grande remasterização de diversas práticas 

dos períodos anteriores, como se se urdisse uma solução aligeirada em tempos sombrios. 

Um elemento que deve ser salientado também desse período é a construção e 

publicação de diversos livros didáticos de Educação Artística, que, conforme Cintra (2011, 

p. 125), “[...] apresentavam atividades em artes plásticas, desenhos, músicas e artes cênicas, 

[porém] acabavam predominando as atividades em artes plásticas [...]”, em que também 

podemos localizar na prática cotidiana do ensino de Arte, principalmente em práticas 

desenvolvidas por profissionais de outras áreas, o foco nas atividades com as Artes Visuais. A 

construção e disseminação desses materiais didáticos fizeram também com que as ações e 

práticas metodológicas afirmadas durante o regime militar se espalhassem pelo território 

nacional, ampliando o seu alcance e fortalecendo o seu estabelecimento, solidificando seus 

princípios e percepções acerca do ensino de Arte. 

A inclusão da Educação Artística no currículo também figurou como um elemento 

de afirmação de que o currículo não era exclusivamente técnico e voltado à aquisição de 

conteúdos rígidos para o mundo do trabalho. Porém, a Arte não era encarada no currículo 

como disciplina, mas como atividade, e essa questão também desdobrou várias reverberações 

no ensino da Arte na escola. 

 
No entanto, apesar de instaurar a obrigatoriedade do ensino da arte na educação 

escolar, a Lei [Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), de 

nº 5.692, promulgada em 11 de agosto de 1971], ao designar os componentes do 

currículo, classificou-os em duas modalidades: (1) Disciplinas (áreas do 

conhecimento com objetivos, conteúdos, metodologias e processo de avaliação 

específica); (2) e atividades (desenvolvimento de práticas e procedimentos). Dessa 

forma, coube à arte, dentro do currículo escolar, desempenhar, apenas, o papel de 

mera atividade. (ARAÚJO; SILVA, 2007, p. 10). 

 

O status de atividade dado à Arte da escola nesse período conferia ao componente 

curricular um grau de relevância dentro do ambiente escolar; além de possuir diversas 
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determinações sobre quais questões deveriam ser abordadas, também designava propostas 

metodológicas que direcionassem a um planejamento, execução e avaliação eficazes. Já as 

atividades educativas tinham um caráter de práticas, sendo hierarquicamente inferiores às 

disciplinas, tendo como função preencher algumas lacunas das disciplinas dentro dos 

componentes curriculares.  

A polivalência do professor de Arte colocava os docentes ante solicitações da 

escola que se viam obrigados a atender. Assim, desde organizar festas escolares até fazer 

técnicas capazes de deslocar tensões e problemáticas vividas na escola e fora dela, tudo lhes 

era solicitado. Entende-se que, ao se referirem a questões dessa natureza e demandas dessa 

ordem, estavam os professores e a escola a se referirem ao lugar da subjetividade nas práticas 

da vida escolar e nos ambientes de ensino. Entendemos também que o trabalho com 

dimensões costumeiramente sonegadas em educação e desarticuladas (o sentir, o pensar e o 

fazer), ao se unirem nas práticas artísticas, era visto como valor. No entanto, essas 

compreensões aturdiam as múltiplas linguagens a que o professor polivalente tentava atender. 

De tal modo essas demandas se excediam que não se reconhecia a Arte como conhecimento 

que requer epistemologias específicas para cada modalidade artística. A polivalência vivida, 

além de pulverizar as diferenças de linguagens, desconhecia as singularidades teórico-práticas 

da disciplina do professor de Arte. Os diálogos entre linguagens da Arte não eram percebidos 

dessa forma, mas havia discussões desse nível, para que o professor atendesse a solicitações 

de uma escola em crise de identidades, já que identidade é algo plural. 

Penso que a condição de atividade artística fez com que diversas problemáticas 

fossem somadas ao ensino de Arte, visto que o componente curricular apresentava uma 

menoridade intelectual dentro da escola, logo alguns outros componentes eram priorizados em 

determinadas etapas do processo educativo, ações estas se estendendo desde a gestão escolar, 

passando por professores, funcionários e alunos, chegando até aos pais, familiares e 

comunidade, fazendo com que a desvalorização do ensino de Arte estivesse instalada em toda a 

comunidade escolar. Dois elementos que merecem ser salientados como reverberações desse 

status de atividade educativa é o esvaziamento de conteúdos e a relação complexa com as notas. 

Como uma atividade educativa, o componente curricular de Educação Artística se 

locava em um lugar um tanto quanto obscuro, no sentido de que não possuía direcionamentos 

claros e especificados com relação às práticas e procedimentos a serem desenvolvidos em sala 

de aula, assim os conteúdos específicos de Arte acabavam dando lugar às práticas artísticas 

temáticas para reforçar os conteúdos de outras disciplinas do currículo escolar. Dessa forma, a 

atividade educativa se tornava efetivamente um método dinâmico de fazer com que os alunos 
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se relacionassem com os conhecimentos de outras disciplinas, desprezando os seus conteúdos 

específicos, bem como também relegando mais uma vez a Arte na escola ao caráter 

instrumental/ferramental.  

A problemática sobre as notas escolares também desencadeou uma série de 

desdobramentos ao ensino da Educação Artística. Barbosa (1989) informa que o sistema 

educacional vigente não exigia notas em Arte, já que se tratava apenas de uma atividade 

educativa, não sendo necessário fazer determinada cobrança. Ela explicita ainda que algumas 

escolas exigiam essas notas para que pudessem, ainda que de forma localizada, fazer com que 

a disciplina de Educação Artística alcançasse o mesmo patamar hierárquico de importância 

dos outros componentes curriculares. As práticas de avaliação, porém, eram pautadas em uma 

autoavaliação do aluno, em que o próprio estudante, a partir de seus princípios, determinava 

qual seria sua nota ou o professor avaliava aspectos externos aos conhecimentos específicos 

da Arte, como comportamento, interesse e dedicação em realização das atividades propostas, 

avaliando elementos que não se relacionam com os saberes específicos do componente 

curricular. Não avaliava de acordo com a construção do conhecimento artístico, mas através 

da observação de outros caracteres que não se relacionavam diretamente com a formação 

artístico-estético-pedagógica, mas com a formação humano-comportamental do aluno na 

escola. Essas práticas avaliativas eram encaradas na época como práticas menos exigentes, 

ainda que hoje consigamos enxergar inúmeras potencialidades nelas. Vale refletir ainda que 

essas escolas que atribuíam nota ao componente curricular de Educação Artística, apesar de 

caminharem positivamente na reespacialização da Arte na escola, ainda faziam isso de 

maneira informal, pois não havia uma determinação nacional, realizada legalmente, mas era 

uma escolha do próprio Projeto Político-Pedagógico (PPP) da escola.  

É necessário elucidar que aqui não se está endossando a necessidade de que a Arte 

tenha que atribuir notas aos seus educandos, mas problematizando que, dentro da lógica 

escolar estabelecida na época, a atribuição de nota era encarada como de extrema relevância 

pela sociedade e pela comunidade escolar, assim o fato de as notas no componente curricular 

Educação Artística não serem exigidas trazia para esse componente um espectro de 

desvalorização da área, fazendo com que fosse encarado de forma displicente, sendo 

negligenciada a presença da Arte na vida escolar.  

A questão é bem mais ampla que ter ou não ter nota, abrangendo quais 

desdobramentos eram deslocados a partir dessa questão. Sabemos que existem diversas 

questões acerca da avaliação escolar que se estendem exponencialmente ao se tratar de 

avaliações em processos artístico-pedagógicos e em procedimentos criativos. Uma dessas 
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problemáticas gira em torno também de professores que não são da área realizarem esse 

processo avaliativo. Durante esse período, uma ação similar se estabeleceu, quando pudemos 

abordar a problemática da prática de Educação Artística polivalente, em que um professor era 

responsável por planejar, executar e avaliar aulas referentes às quatro linguagens artísticas, 

ainda que fosse especializado somente em uma delas, prática que também se estende até a 

atualidade do ensino brasileiro. 

Com a reforma educacional institucionalizada pela LDB de 1971, a prática da 

polivalência no ensino da Arte foi estabelecida, assim a atividade educativa que passava a ser 

componente curricular obrigatório da educação básica que se denominava Educação Artística 

contemplava as linguagens de Artes Cênicas (Teatro e Dança), Artes Plásticas e Música. Essa 

atividade deveria ser ministrada por um professor que percorresse conhecimentos acerca das 

quatro linguagens, mesmo na maioria dos casos o docente demonstrando habilidade e prática 

apenas em uma delas. As linguagens que anteriormente apareciam de forma separada e não 

obrigatória no currículo escolar brasileiro passam a figurar de forma obrigatória, porém todas 

condensadas dentro do mesmo componente curricular e ministradas pelo mesmo profissional. 

Amato (2006), por exemplo, relata que a disciplina denominada Educação Musical passava a 

integrar os conteúdos da disciplina de Educação Artística, assim como Japiassu (2001) 

também explica que a obrigatoriedade do ensino do Teatro veio com a promulgação dessa lei, 

este também passando a integrar o rol de conteúdos da atividade de Educação Artística, 

enquadrado dentro das partes das Artes Cênicas, área que também contemplava o ensino de 

práticas de dança. É válido relembrar ainda que, anteriormente a essa atividade que foi 

obrigatória em todo o território nacional, já era permitida a prática da disciplina de Educação 

Dramática, porém de forma eletiva. 

A simbiose de todas as linguagens em um só componente curricular que deveria 

ser ministrado por apenas um professor fez com que muitos aspectos e elementos específicos 

de cada linguagem fossem negligenciados, o que tornava o processo artístico-pedagógico 

escolar um procedimento frágil, geralmente descontextualizado. As críticas dessa época 

atribuem à polivalência do professor de Arte, que tinha de executar atividades de outras 

linguagens, um problema.  

Os professores buscavam, assim, práticas de cada linguagem que pudessem 

ofertar, ainda que não tivessem uma formação específica para ministrar aqueles conteúdos, 

gerando uma série de práticas questionáveis dentro de cada uma das linguagens, reforçando 

cópias, reproduções e o ensino de técnicas específicas e descontextualizadas de um processo 

de criação de uma obra. 
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As aulas de componentes de Arte anteriormente ocupavam entre oito e seis 

horas/aula por semana, conforme nos informa Japiassu (2001), divididas em Artes Industriais, 

Desenho Geométrico, Artes Manuais, Educação Musical, Educação Dramática, etc., sem 

considerar as práticas de Ginástica e Dança, que aconteciam transversalmente através da 

disciplina de Educação Física, e as práticas de outras disciplinas do currículo que se 

utilizavam de estratégias artísticas para aprofundar os conhecimentos em outras áreas. Essas 

práticas, porém, aconteciam de forma eletiva, sendo as gestões educacionais que 

determinavam como poderiam acontecer em cada instituição de ensino.  

Com a LDB de 1971, foi aprovada a obrigatoriedade do ensino de Arte; em 

contrapartida, todas essas práticas que aconteciam de forma dispersa e não obrigatória no 

currículo foram condensadas em uma só disciplina. Segundo Santana (2002), os encontros da 

atividade educativa de Educação Artística passaram a durar cerca de uma hora/aula semanal e, 

conforme Hansted e Gohn (2013) e Japiassu (2001), duas horas/aula semanais. Ambos os 

autores, contudo, apontam que o aumento de conteúdo e a diminuição de carga horária eram 

elementos fragilizantes do ensino de Arte na escola, que complicavam a ação do professor, 

que já estava a encarar a dificuldade de uma abordagem polivalente. Apesar de trazer a 

obrigatoriedade, o governo ditatorial também trouxe a polivalência e a redução da carga 

horária para cerca de 33% ou 17% do que era praticado anteriormente, aprovando legalmente 

a presença da Arte na escola, mas isso acoplado a questões que se desdobravam 

negativamente dentro das práticas artísticas pedagógicas. 

Inegavelmente as práticas específicas de cada linguagem perderam espaço e 

cederam lugar a uma prática integrada, cheia de mal-entendidos, todavia foi com essa lei que 

Dança e Teatro, através do conteúdo de Artes Cênicas, presente dentro da atividade de 

Educação Artística, estabeleceram-se de forma obrigatória no ensino regular brasileiro.  

 
A dança começa a aparecer no cenário educacional, porém estava inserida 

juntamente com o teatro, considerada artes cênicas e, posteriormente, surgia na 

escola devido a sua contribuição para o desenvolvimento físico da criança, por isso 

esteve inserida muito mais no contexto da educação física do que no da arte. 

Também era utilizada como atividade recreativa e lúdica, não havendo por parte da 

escola a intenção de promover seu ensino, mas sim de utilizá-la como forma de 

distração e compensação, para as disciplinas intelectuais ou de ilustração de 

conteúdos de outras áreas. (CINTRA, 2011, p. 131). 

  

Percebo que se repetia, assim, a lógica já bastante utilizada da prática coreográfica 

dentro da escola sob a lógica instrumental/ferramental, assumindo um papel secundário dentro 

do processo de ensino-aprendizagem desenvolvido pela escola. Ainda que nesse período se 

observe o conhecimento de forma integral, observando também que, se existe um saber do 
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corpo e que este pode contribuir para o desenvolvimento multidimensional do aluno, estas 

percepções ainda se restringem aos ciclos universitários e pouco chegam como prática 

educativa em sala de aula. 

Ao tratar especificamente do ensino da Música, Loureiro (2001) aponta que a 

polivalência artística exigida do professor de Educação Artística fez com que práticas 

contraditórias fossem endossadas e passassem a ser reproduzidas com frequência nos 

ambientes escolares, como “[...] práticas recreativas e lúdicas que fogem totalmente às 

questões e objetivos propriamente musicais”. Assim, ainda que fossem ministradas por 

professores de Educação Artística, mas com conhecimento específico direcionado a outra 

linguagem artística, as aulas eram direcionadas a atividades descompromissadas com os 

saberes e conhecimentos específicos de cada linguagem. Cáricol (2012) indica ainda que, por 

esta condição, a Música foi secundarizada no ambiente escolar, sendo relegada mais uma vez 

às festas e comemorações, denunciando, assim, que essas práticas negligenciavam a 

exploração dos conhecimentos específicos da linguagem artística, fazendo com que o aluno 

realizasse um contato apenas superficial, muitas vezes de maneira equivocada. 

Especificamente falando da prática do ensino do Teatro dentro da atividade de 

Educação Artística, Santana (2016, p. 6) explica que “[...] eram raras as possibilidades de 

fundamentação. A teoria estava por ser construída e, no caso das artes cênicas, os professores 

tinham que fazer transposições das ideias dos grandes mestres para o terreno educativo: 

Constantin Stanislavski, Bertolt Brecht e outros”, assim os primeiros professores a 

enfrentarem a prática de sala de aula tendo o conteúdo de Artes Cênicas como elemento 

obrigatório promoveram uma intensa atividade de pesquisa e adaptação do conhecimento 

específico do palco para que atendesse aos objetivos da atividade educacional na sala de aula.  

Já Japiassu (2001) indica que a inclusão da obrigatoriedade do ensino do Teatro 

dentro da atividade de Educação Artística fez com que os estudos acadêmicos sobre as 

pedagogias do Teatro e do Teatro-Educação fossem sendo endossados com o passar dos anos, 

abrindo várias portas para possibilidades de investigações e criações de procedimentos 

metodológicos e estratégias de ensino do Teatro, fazendo com que a produção acadêmica 

nessa área ganhasse grande notoriedade e relevância, afastando a prática exclusivamente 

espontaneísta e experimentando possibilidades e potencialidades do ensino do Teatro em sala 

de aula. 

Barbosa e Coutinho (2011, p. 28-29, grifo meu) informam ainda que, “Em 1977, o 

MEC, diante do estado de indigência do ensino da arte, criou o Programa de Desenvolvimento 

Integrado de Arte Educação - PRODIARTE”, que tinha como objetivo fazer uma integração 
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entre a cultura das comunidades e as práticas escolares, aproximando o artesão a seus ateliês e 

os alunos às escolas, proporcionando também contato entre escolas e universidades. A ideia era 

possibilitar que os discentes tivessem contato com práticas artísticas com mestres, artistas, 

artesãos, tal como aconteceu nos primórdios da educação brasileira. 

A promulgação da LDB de 1971, porém, lançou uma problemática social 

complexa, visto que, após a aprovação da lei, quais profissionais iriam ocupar os cargos de 

professores de Educação Artística se não existia curso superior para a formação de professores 

em Arte? Apesar de já existirem bacharelados e outros cursos informais de formação de 

professores, nenhum deles contemplava o profissional que se esperava que ministrasse aulas de 

uma maneira polivalente, incluindo práticas e conhecimentos referentes às quatro linguagens. 

O governo, assim, exigia uma atividade artística na escola, porém não 

disponibilizava nem de profissionais formados nem de cursos de formação. Barbosa (1989, 

p. 170) explicita que “Naquele período não tínhamos cursos de Arte-educação nas 

universidades, apenas cursos para preparar professores de desenho, principalmente desenho 

geométrico”. Então, “O Governo Federal decidiu criar um novo curso universitário para 

preparar professores para a disciplina Educação Artística criada pela nova lei. Os cursos de 

Arte-educação nas universidades foram criados em 1973 [...]” (BARBOSA, 1989, p. 170, 

grifo meu). Uma demanda criada pela própria LDB fez com que fossem criados os cursos 

universitários de formação de professores da então intitulada Educação Artística, mesmo 

ainda esbarrando na problemática da polivalência e na dificuldade de se formar um 

profissional que atuasse de forma eficaz e profunda em todas as linguagens artísticas.  

Santana (2002) explica que a implantação da Educação Artística na sala de aula 

em caráter de atividade obrigatória expandiu exponencialmente o ensino de Arte no Brasil, 

tanto no ensino escolar regular, operando em todas as séries e níveis de ensino da educação 

básica, quanto no ensino superior, através da formação de professores para a atuação em sala 

de aula, bem como também demandando diversas pesquisas acadêmicas de um território que 

ainda não estava a ser explorado em nosso país. 

A licenciatura em Educação Artística durava dois anos, pois se encontrava na 

modalidade de licenciatura curta, que, segundo Bacarin (2005, p. 149), “[...] habilitava o 

professor para o exercício do magistério no 1º grau numa perspectiva polivalente”, porém os 

estudos poderiam ser estendidos para alcançar a modalidade de licenciatura plena, em que o 

licenciando deveria cursar mais dois anos, totalizando quatro, especializando-se e habilitando-

-se em uma das quatro linguagens artísticas. Santana (2015) explica que o ciclo da 

licenciatura curta se dedica aos conteúdos propedêuticos de todas as linguagens, fazendo uma 
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formação basilar a respeito de cada linguagem e seus princípios básicos e fundamentais; já a 

licenciatura plena se dedica à especialização em uma das quatros áreas, proporcionando 

aprofundamento e conhecimentos específicos da linguagem pela qual se optou. Barbosa e 

Coutinho (2011) indicam ainda que a licenciatura curta em Educação Artística foi criada para 

a formação aligeirada de professores, para que pudessem ocupar as vagas que estavam 

surgindo para o cumprimento da LDB de 1971 e toda a exigência dessa celeridade também 

provocou algumas deficiências no ensino de Arte na escola que se somavam às outras 

diversas problemáticas apresentadas para esse período anteriormente. 

A formação universitária de professores de Educação Artística através da 

licenciatura curta e de professores de Teatro, Dança, Música e Artes Plásticas através da 

licenciatura plena fez com que diversos campos além das escolas regulares começassem a 

receber esses profissionais, modificando também o cenário extracurricular e das escolas 

específicas de práticas com as linguagens artísticas. Assim, foram também abertas as 

investigações em Dança, Música, Teatro e Artes Plásticas e seus processos de ensino em 

ambientes de ensino além do ambiente escolar, buscando percepções metodológicas e ações 

estratégicas para o planejamento, execução e avaliação de práticas artístico-pedagógicas. 

Um outro elemento endossava as questões citadas sobre o ensino de Arte. Nesse 

período, uma tendência pedagógica se estabeleceu fortemente no contexto educacional 

brasileiro, o ensino tecnicista, provocando diversos desdobramentos metodológicos e 

conteudísticos na educação de forma geral, e o ensino de Arte não se isentava disso. Bacarin 

(2005) explica que essa tendência se desenvolveu no território nacional a partir da perspectiva 

em que a educação brasileira foi considerada insuficiente na questão da preparação de 

profissionais que fossem capazes de atender às necessidades da expansão de um mundo 

tecnológico. Dessa maneira, a escola brasileira procurava atender a esses objetivos para que 

pudesse incluir o Brasil na rota desse desenvolvimento que tomava forma e celeridade em 

outros países. O país então almejava, através da construção de uma educação direcionada e 

eficaz para esse determinado fim específico, dialogar com o espectro inovador da indústria e 

formar sujeitos que atendessem às necessidades do mercado de trabalho e suprissem as 

carências exigidas pela expansão exponencial da industrialização em busca de um 

desenvolvimento econômico. 

Mazzamati (2012) atribui o início dessa corrente pedagógica aos Estados Unidos, 

apontando que o ensino passava a priorizar a formação técnico-profissional do estudante para 

construir um sujeito útil ao processo produtivo e industrial. Pianowski e Goldberg (2019) 

também afirmam que essa tendência pedagógica apresenta a necessidade da formação de um 
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indivíduo competente para o mercado de trabalho por meio de uma educação mais técnica, 

direcionada, que visa transmitir conhecimentos para a execução de ações produtivas. 

Com relação especificamente ao ensino da Arte, algumas metodologias e 

estratégias voltaram e foram reprocessadas, em que as percepções anteriormente estabelecidas, 

segundo Pianowski e Goldberg (2019, p. 17), foram se misturando “[...] num fazer 

espontaneístico e numa prática diluída, pouco ou nada fundamentada. Surge uma dependência 

do livro didático e há um grande despreparo dos educadores e falta de formação básica e 

continuada”. As práticas de ensino em Arte dessa tendência eram pautadas ainda na técnica e 

principalmente nos princípios servis dessas técnicas ao mercado de trabalho, numa 

perspectiva instrucional, do aprendizado de procedimentos para que eles pudessem exercer 

uma ação ou utilizar esses conhecimentos na execução de alguma função ou profissão.  

Conforme André (2011), práticas como o desenho de ornatos e o desenho 

geométrico voltavam a figurar sob a alegação da utilidade do entendimento dessas linguagens 

para as práticas de algumas profissões, em que estas foram direcionadas para a compreensão 

dos aspectos técnicos e científicos com vistas a equipar o futuro trabalhador de habilidades para 

o exercício de uma função no mundo do trabalho. Bacarin (2005) evidencia ainda a forte 

presença de ações temáticas, em que a atividade de Arte-Educação operava sob a perspectiva de 

fortalecer discussões com temas determinados pela escola, alusivos às datas comemorativas ou 

temáticas outras. O foco no tema instrumentaliza de novo a Arte na escola e a reduz a mero 

meio de transmissão de uma mensagem, revelando displicência para com os conhecimentos 

específicos de cada linguagem e direcionando a importância ao conteúdo do discurso. 

Especificamente falando do ensino da Dança, Bezerra e Ribeiro (2020, p. 9) 

explicam que, “No contexto da escola tecnicista, a partir dos anos 1970, no Brasil, a dança 

ainda não havia sido inserida como a arte do corpo no contexto escolar, nem mesmo na 

Educação Artística [...]”, pois esta estava inclusa como parte do conteúdo denominado Artes 

Cênicas, sendo que, na hora da aplicação em sala de aula, majoritariamente esse conteúdo era 

direcionado às práticas teatrais. Isso ocorria quando esse conteúdo era contemplado em sala 

de aula, uma vez que, como já vimos anteriormente, Artes Cênicas e Música eram colocadas 

de lado em sala de aula, dando-se ênfase ao ensino das Artes Plásticas. 

Tendo em vista algumas problemáticas inflamadas nesse período, como a 

exacerbação técnica no ensino, a perspectiva de formação para a indústria e o mundo do 

trabalho, a utilização da Arte como um alívio curricular, para dar um caráter humanístico à 

escola, a aplicação de temas voltados ao reforço das disciplinas e às comemorações festivas 

ou cívicas, a instituição da Educação Artística como atividade educativa, e não como 
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disciplina, a formação curta, aligeirada e polivalente do professor, entre tantos aspectos que 

examinamos, são lições da história que nos fazem mais atuantes. Penso que cada aprendizado 

da luta e das formas de inter-relação da Arte com a educação interroga os casulos de criação 

teatral na escola. Assim, vamos garimpando novas perspectivas e, com essas aprendizagens 

do movimento histórico-cultural vivido, podemos buscar construções de como se conhecem 

em Arte mais específicas a cada linguagem.   

Percebo que algumas dessas problemáticas também foram responsáveis pela 

inspiração para a estruturação do Movimento Arte-Educação no Brasil, que, consoante Richer 

(2014, p. 323), “[...] surgiu de uma necessidade de discussão conceitual e de estruturação de 

forças, em um momento em que a educação nacional passava por uma grande crise, motivada 

pela promulgação da Lei de Diretrizes e Bases nº 5.692/1971, em pleno vigor da ditadura 

militar”. No início da década de 1990, essa necessidade foi sendo transformada em pautas a 

serem exigidas aos poderes públicos, sendo reivindicadas principalmente pelos profissionais 

arte-educadores. Com o intuito de repensar princípios, estratégias, metodologias e visões 

acerca do ensino de Arte nas escolas brasileiras, esse movimento teve grande relevância na 

construção da identidade da Arte na escola brasileira na atualidade.  

Penso que o movimento de Arte-Educação é grandemente responsável por um 

trabalho de conscientização e mobilização dos professores para garantir a Arte da escola, 

aproveitando, para isso, as lições da história – de seus percursos – e dos vínculos entre as 

linguagens que foram se urdindo. O movimento de arte-educadores, pois, ao assumir uma 

pauta de lutas sociais que valorizavam o lugar da Arte na escola e em outros ambientes 

educacionais, resultava em discutir o legado de nossa história como artistas que atuávamos 

com Educação. Por isso, pode-se dizer mais: que o movimento de Arte-Educação politizou a 

ação de suas lutas, colocou sua arte no âmbito aglutinador da escola e dos outros espaços 

educacionais e passou a adentrar a discussão sobre a interdisciplinaridade e a integração das 

várias necessidades de transformação da escola. A ideia de uma formação não fragmentada, 

portanto, passou a articular-se com os diversos aspectos da formação do aluno de forma plural 

e interdisciplinar, o que confere à dimensão político-estética e artística um lugar no ensino e 

aprendizagem e no próprio campo tenso das inserções educacionais.  

Vejo que, através dos cursos de nível superior e da criação de cursos de pós-                 

-graduação (lato sensu e stricto sensu) em Arte, a pesquisa relacionada às temáticas do ensino 

de Arte e da Pedagogia da Arte, bem como também do ensino específico de cada uma das 

linguagens e de suas pedagogias, fez efervescer a produção de estratégias e metodologias de 

ensino, da aproximação com propostas estrangeiras à elaboração de propostas nacionais. 
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Com o fim da ditadura militar e com o processo de redemocratização do Brasil, os 

anseios do Movimento Arte-Educação foram tomando forma e força na sociedade brasileira. 

Barbosa (1989, p. 171), uma das grandes personagens do movimento, explica que “Não é 

totalmente incomum que após regimes políticos repressores a ansiedade da autoliberação 

domine as artes, a Arte-educação e os conceitos ligados a eles”, demonstrando o anseio da 

Arte na busca por novas direções dentro de seu ensino. Araújo e Silva (2007) relacionam 

também a redemocratização do Brasil à eclosão em todo o cenário nacional das associações 

de arte-educadores. Foi através de encontros nacionais de professores e de educadores em 

geral que começaram a se delinear questões como a “[...] necessidade de extinção das 

licenciaturas curtas; integração entre o bacharelado licenciatura; e indissociabilidade entre 

pesquisa, extensão e ensino” (SANTANA, 2015, p. 83). E, para lutar institucionalmente por 

esses anseios, foi criada a Federação de Arte-Educadores do Brasil (Faeb), primeira entidade 

nacional que tratava especificamente de questões acerca do ensino de Arte no Brasil. 

 
A fundação da Faeb aconteceu no dia 18 de setembro de 1987, por ocasião do I 

Festival Latino-Americano de Arte e Cultura – FLAAC, em Brasília. Este Festival foi 

promovido por Laís Ademe, então Secretária de Cultura do Distrito Federal. Neste 

Festival aconteceu o II Encontro Latino-Americano de Arte/Educação, durante o qual 

os representantes da Comissão Pró-Federação apresentaram as propostas que haviam 

sido discutidas e foi estabelecido um ‘fórum permanente’, durante o evento, para que 

houvesse a participação do maior número possível de representantes de todos os 

estados, objetivando democratizar e ampliar a discussão. (RICHER, 2014, p. 326). 

 

Tendo um papel fundamental na luta e conquista de direitos para o ensino de Arte 

no Brasil, a Faeb, segundo Richer (2014), surgiu da necessidade dessa representação 

institucionalizada e que aglutinasse diversas outras associações de arte-educadores municipais, 

estaduais e regionais, direcionando, comungando e proporcionando um diálogo nacional entre 

essas instituições, fazendo com que essas lutas fossem descentralizadas e disseminadas por 

todo o território e assumindo a função de “[...] um importante instrumento para 

encaminhamento de reivindicações da categoria (pesquisadores em artes e educação, 

professores das diversas formas de expressão artística e animadores culturais)” (JAPIASSU, 

2001, p. 51). Tendo em vista ainda que o país acabara de ser redemocratizado e estava sendo 

construída a nova constituição, a Faeb buscava contribuir na elaboração desse documento para 

propor a inclusão de suas aspirações e princípios na carta que orienta nosso país, ou seja, “[...] 

nasceu com a finalidade de representar a luta pelo direito de acesso à arte e à cultura para todos 

os cidadãos brasileiros, e o fortalecimento e valorização do ensino da arte, em busca de uma 

educação comprometida com a identidade social e cultural brasileira” (RICHER, 2014, p. 325). 

Preocupava-se com a construção de um perfil artístico-pedagógico que partisse dos anseios e 



153 

pesquisas dos profissionais brasileiros que se dedicavam à Arte-Educação, aproximando e 

contextualizando os princípios de acordo com as necessidades nacionais. 

Após a luta para a inclusão de princípios que considerava essenciais para o Brasil, 

principalmente acerca do direto ao acesso à cultura e à Arte, na Constituição de 1988, a Faeb 

passou, então, a lutar para também incluir princípios que considerava importante na LDB. 

Richer (2014) informa que em 1989 a federação apresentou o documento A dimensão artística 

na LDB no Congresso Nacional para a Comissão de Educação, Desportos e Turismo, dando 

início a longos anos de discussões acerca da inclusão da obrigatoriedade do ensino de Arte 

nas escolas brasileiras em todos os níveis e modalidades de ensino. Apesar de não terem 

todas as reivindicações atendidas, conseguiram efetivar um dos principais objetivos, com a 

permanência da Arte nas escolas, agora em forma de disciplina e em caráter obrigatório. 

Bacarin (2005, p. 152-153) informa que a Faeb exigiu, através de documentos de 

reivindicação, “[...] o estabelecimento de algumas diretrizes para delinear as linhas de 

conteúdos e métodos voltados para a formação artística e estética dos professores”. 

Argumentava-se que os conhecimentos necessários para o exercício da profissão de professor 

de Arte deveriam contemplar elementos prático-teóricos durante todo o período de formação 

na graduação, apresentando outras metodologias de ensino, estratégias e abordagens. Essa 

perspectiva também impulsionava o afastamento do caráter instrumental/ferramental que a 

Arte encontrou com muita potência nas tendências pedagógicas anteriores, sempre acabando 

relegada às temáticas, à religião, às datas cívicas, aos conteúdos de outras disciplinas, à 

formação humana e a diversos outros elementos que se destacam na frente da própria 

compreensão e construção do conhecimento específico da Arte. 

A Faeb também promove anualmente, desde 1988 até a atualidade, o Congresso 

Nacional da Federação de Arte-Educadores do Brasil (ConFaeb), um evento de cunho 

acadêmico-científico que visa reunir os milhares de profissionais que se dedicam ao ensino de 

Arte nas suas mais diversas linguagens e expressões no Brasil, que investigam questões 

atinentes às metodologias e estratégias e que buscam a produção de conhecimento científico-            

-artístico-pedagógico. 

 
Congrega professores, pesquisadores, artistas e estudantes, que respondem pela 

docência na educação básica, na graduação e na pós-graduação, na pesquisa e na 

extensão universitárias. Com caráter permanente e itinerante, os Congressos vêm 

percorrendo diferentes cidades e capitais do território nacional, sendo acolhidos 

nesse percurso por diversas instituições de ensino superior em parceria com a 

FAEB, Associações Estaduais, Secretarias de Educação e de Cultura Estaduais e 

Municipais, dentre outras instituições. (CONFAEB – Histórico, 2018). 
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Através da Faeb, do ConFaeb e do Movimento Arte-Educação, o ensino de Arte 

passou a ocupar outros espaços dentro da educação brasileira, provocando uma expansão 

exponencial de possibilidades. Diversas outras associações e federações relacionadas ao 

ensino de Arte e suas linguagens também foram criadas, como a Associação Brasileira de 

Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas (Abrace), a Associação Brasileira de Educação 

Musical (Abem), a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música (Anppom), 

a Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas (Anpap), entre diversas outras 

em âmbito municipal, estadual e nacional. Barbosa e Coutinho (2011, p. 5) atribuem o “[...] 

amadurecimento de um campo de conhecimento que desenvolve pesquisas e busca se 

aproximar do campo das práticas artísticas” também ao Movimento Arte-Educação, fazendo 

com que desaguássemos no Ensino Contemporâneo de Arte, que se caracteriza por “[...] 

múltiplas deglutições e apropriações de modelos, por trânsitos entre culturas” (BARBOSA; 

COUTINHO, 2011, p. 5). Dessa maneira, os princípios do ensino de Arte da atualidade 

partem de um caráter híbrido de questões já apresentadas, em que as estratégias abordadas 

anteriormente são reprocessadas, repaginadas, ressignificadas e passam a atender a objetivos 

específicos dessa formação, fazendo com que essas questões sejam misturadas e reformatadas 

na construção do ensino de Arte a partir de uma nova visão, entendendo-a como 

conhecimento e como linguagem. Novas abordagens e estratégias também começam a se 

configurar e se disseminar, sendo assim que ganha notoriedade a abordagem triangular de 

Ana Mae Barbosa. 

 
A Proposta Triangular começou a ser sistematizada em 1983 no Festival de Inverno 

de Campos de Jordão, em São Paulo, e foi intensamente pesquisada entre 1987 e 

1993 no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo e na 

Secretaria Municipal de Educação sob comando de Paulo Freire e Mário Cortella. 

(BARBOSA; COUTINHO, 2011, p. 31). 

 

Tendo Ana Mae Barbosa como sua sistematizadora, a abordagem triangular, 

conforme Araújo e Silva (2007), é uma proposta de ensino de Arte Pós-Colonialista. Essa 

abordagem foi desenvolvida a partir dos elementos que foram inspiração/influência para a 

sistematização dela, em que as experiências visitadas foram reprocessadas, remasterizadas e 

contextualizadas ao meio artístico-educacional brasileiro, tendo sido estas as experiências das 

Escuelas al Aire Libre do México, do Critical Studies da Inglaterra e do Movimento de 

Apreciação Estética, que era vinculado ao Discipline Based Art Education (DBAE) dos 

Estados Unidos da América. Segundo Pianowski e Goldberg (2019, p. 23):  
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Das Escuelas al Aire Libre veio o estímulo à apreciação da Arte local e o incentivo à 

expressão individual; do Movimento Critical Studies, a busca de uma apreciação 

com possibilidade de leitura, análise e reconhecimento de uma obra inserida em um 

universo histórico, estético e mesmo técnico; e do DBAE (traduzido como 

Arte/Educação Entendida como Disciplina), a necessidade de uma abordagem mais 

abrangente e mais substancial para o ensino da Arte, que se baseou em três 

preocupações básicas: 1. Como os alunos aprendem Arte; 2. O que é importante ser 

ensinado em Artes; e 3. Como os conteúdos de aprendizagem em Arte podem ser 

organizados.  

 

Assim, Barbosa faz uma deglutição dessas experiências e, inspirada nelas, 

desenvolve a abordagem triangular, que tem como base o princípio de que o processo de 

ensino-aprendizagem em Arte alcança três instâncias de trabalho, que são: a criação, a leitura 

de obra e a contextualização. Acaba-se estabelecendo uma dupla triangulação: uma referente 

aos princípios operacionais do ensino da Arte na abordagem e a outra referente às 

experiências que inspiraram a sistematização dessa abordagem.  

Ao falar da criação, Barbosa se refere ao próprio ato de fazer Arte, pois, com o 

advento da perspectiva da polivalência artística em sala de aula, muitos professores que não 

dominavam uma determinada linguagem ou outros professores que não eram professores da 

área das Artes acabavam se limitando a ministrar aulas sobre Arte, detendo-se a aspectos 

históricos/teóricos e se distanciando de uma prática substancial e significativa na construção 

do conhecimento artístico criativo. Dessa maneira, “[...] o(a) estudante ressignifica o 

aprendizado e reconstrói suas percepções experimentando expressar esses conhecimentos e 

seu universo particular por meio da Arte” (PIANOWSKI; GOLDBERG, 2019, p. 24), 

trazendo para o corpo as ideias e executando e experimentando os conhecimentos estudados, 

estudando-os agora para além da via exclusivamente cognitiva e trazendo esse processamento 

para a compreensão e experimentação corpórea. Essa prática, porém, acabou se direcionando 

para a ação deturpada de cópia das obras, que se distancia grandemente das propostas de 

ressignificação, recriação, criação e experimentação inspiradas em técnicas e obras. 

No princípio da contextualização, o aluno é apresentado às diversas variáveis de 

uma obra, artista ou escola estética; como a própria denominação diz, ele é convidado a 

conhecer os mais diversos aspectos a fim de contextualizá-los. Por exemplo, ao falarmos de 

uma contextualização histórica, o estudante deve ser convidado a se aventurar em elementos 

que proporcionem a compreensão do que estava acontecendo na sociedade quando aquelas 

obras foram concebidas ou de quando escolas e estéticas artísticas, ou o próprio artista, 

estavam em exercício. “A contextualização é o elemento de conexão da obra de Arte com o 

mundo, via contribuição de outras áreas do conhecimento por meio da interdisciplinaridade, 

ou melhor, do diálogo e da interação entre as áreas do conhecimento de forma igualitária” 



156 

(PIANOWSKI; GOLDBERG, 2019, p. 24). Configuram-se, assim, como um elemento 

localizador para que possa abranger as chaves de acesso do discente para a compreensão da 

Arte e de suas mais diversas linguagens, desde já a compreendendo como um fenômeno que 

pertence a uma rede de influências e inspirações e não corresponde a um elemento isolado e 

inatingível pelas múltiplas variações possíveis. 

Ao abordar o princípio da leitura de obra, a abordagem triangular propõe um 

procedimento de apreciação contextualizada da obra que deve “[...] abranger aspectos sociais, 

culturais e políticos dos contextos em que as obras de Arte foram realizadas. Deve envolver a 

busca, o questionamento e a descoberta, despertando a capacidade crítica dos alunos” 

(PIANOWSKI; GOLDBERG, 2019, p. 23). O discente é, assim, convidado a fazer uma 

leitura de obra de forma mais profunda, considerando as diversas variáveis que influenciaram 

em seu processo de criação, além de utilizar dessas variáveis para favorecer o seu processo de 

interpretação de obra. Deve-se esclarecer que não se parte da ideia de que existe uma leitura 

certa para cada obra, mas que devem ser dadas chaves de acesso para que o educando possa 

construir sua própria leitura de forma coerente através da apreciação. 

A abordagem triangular ganhou notoriedade por, apesar de ter sido inicialmente 

concebida para o trabalho com as Artes Visuais em específico, perfeitamente se encaixar em 

trabalhos com qualquer uma das outras linguagens artísticas. Os princípios dessa tríade 

delimitadas na abordagem delineada por Ana Mae Barbosa aparecem com outras 

denominações, embora conceitualmente signifiquem e atendam às mesmas questões, nos 

documentos nacionais que orientam e direcionam o ensino de Arte no Brasil, como os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, que surgiram para destrinchar as indicações feitas dentro 

da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB ou LDBEN), que determinaram 

os princípios educacionais de todo o sistema educacional brasileiro após o processo de 

redemocratização, reformando mais uma vez o ensino escolar brasileiro através dessa lei.  

Araújo e Silva (2007) explicam que, após a promulgação da vigente Constituição 

Brasileira, as discussões passaram a girar em torno da elaboração da nova LDB. Alertam 

ainda que, “Em três de suas versões, foi retirada a obrigatoriedade do ensino de arte nas 

escolas” (ARAÚJO; SILVA, 2007, p. 12). Os professores ansiavam e lutaram para que a Arte 

fosse incluída na educação básica com todas as suas especificidades em igualdade com as 

outras disciplinas, incluindo desde os objetivos de ensino, passando pelos conteúdos e 

propostas de metodologias de ensino e avaliação. Santana (2002, p. 249-250) explica ainda 

que “[...] a UNESCO recomendou a inserção das artes no currículo da escola básica [...]”, 

gerando uma maior pressão internacional para a inclusão da Arte nas escolas brasileiras; após 
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incansáveis ações de protesto, manifestações, discussões, congressos, conversas e elaborações 

de documentos, foi promulgada a LDB, que, apesar de ser do ano 1996, sofreu diversas 

alterações ao longo do tempo. 

No texto da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, no título III, que trata Do Direito à Educação e do Dever de 

Educar, o artigo 4º versa sobre o dever do Estado com a educação escolar pública e suas 

condições para que ele seja efetivado; entre essas condições, no inciso V, é citado o “acesso 

aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade 

de cada um” (BRASIL, 1996), indicando, assim, o interesse público nacional, em que a 

criação artística e seus estímulos fizessem parte do perfil do brasileiro em formação, de modo 

a evidenciar sua importância na construção de sujeito multidimensional e a afirmar que essas 

características podem contribuir para o exercício da cidadania, bem como de profissões 

ligadas ao universo artístico. 

A Arte e a criação eram então aproximadas delas mesmas, no sentido que passam 

a ser compreendidas como conhecimento e valorizadas como tal. Araújo e Silva (2007, p. 13) 

afirmam que, “[...] depois de quase uma década, [a LDB] revogou as disposições anteriores e 

consagrou, oficialmente, a concepção de ensino de arte como conhecimento, ao explicitar que 

o ensino de arte escolar deverá promover o desenvolvimento cultural dos alunos”. Bacarin 

(2005, p. 152) assinala algo similar ao dizer que, “Com a sua introdução no currículo escolar, 

a arte passou a vigorar como área do conhecimento com conteúdos específicos [...]”. Assim, a 

perspectiva de uma Arte utilitária e servil às outras disciplinas, às temáticas e datas 

comemorativas, entre outros tópicos de instrumentalização e perspectiva ferramental, é 

colocada em segundo plano para dar ênfase ao ensino da Arte com foco nela mesma, em que 

os objetivos percorrem a compreensão da Arte e da construção de conhecimentos específicos 

do saber artístico.  

Ainda na LDB de 1996, no título V, que trata Dos níveis e das Modalidades de 

Educação e Ensino, especificamente no capítulo II, que regimenta a educação básica, na 

seção I, que versa sobre as disposições gerais, no artigo 26 está determinado que todos os 

níveis de ensino da educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio) 

“[...] devem ter base nacional comum [...]” (BRASIL, 1996), delimitando um currículo 

nacional que também deve ser complementado por uma parte diversificada, de acordo com 

cada sistema e ambiente de ensino, em relação às especificidades regionais, incluindo 

aspectos sociais, culturais, históricos, econômicos, etc. No parágrafo 2º ainda do artigo 26, o 

ensino da Arte é constituído como componente curricular obrigatório da educação básica, ou 
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seja, tendo de estar presente em todos os níveis e modalidades de ensino do ensino infantil ao 

ensino médio, agora com o status de disciplina.  

Ao falarem sobre a conquista da obrigatoriedade do ensino de Arte na educação 

básica brasileira, vários autores tecem comentários afirmando como evento significativo na 

história da Arte-Educação. Mazzamati (2012, p. 50), por exemplo, evidencia que 

“Oficialmente é destacada a importância de seu aprendizado dentro das escolas”. Já Amato 

(2006, p. 154) acredita que esse evento foi “[...] a transformação de maior relevância na 

atualidade [...]”. Santana (2002, p. 249) caracteriza como “O avanço mais significativo dessa 

jornada [...]”, e Bacarin (2005, p. 152) como um grande “[...] marco importante [...]”. Assim, 

confirma-se o grande impacto que essa etapa teve para asseverar a Arte e sua relevância 

dentro do ensino escolar. 

Além dos aspectos delineados acima, vale ressaltar que, ainda na LDB de 1996, 

outras questões no tocante ao ensino da Arte e do processo de criação foram instituídas, por 

exemplo, no título V, capítulo II, seção I, artigo 24, inciso IV, delimita-se o direito de que 

sejam organizadas classes multisseriadas, ou seja, alunos que pertençam a anos de estudos 

distintos para o ensino de línguas estrangeiras, Artes e outros componentes, abrindo a porta 

legal para que se instituam as atividades extracurriculares e práticas de oficinas de Teatro, 

Música, Dança, Artes Visuais, bem como a criação de grupos e coletivos artísticos e outras 

práticas coletivas direcionadas às práticas de linguagem. 

O último artigo da LDB de 1996, o artigo 92, que trata das Disposições 

Transitórias, revoga diversas leis e decretos anteriores e, assim, acaba alcançando práticas 

questionáveis que foram previamente estabelecidas pelos governos e regimes anteriores. Entre 

estes, podemos salientar a revogação do Parecer nº 540, que se denominava Sobre o 

tratamento a ser dado aos componentes curriculares previstos no art. 7º da Lei nº 5.692/71, 

do ano 1977, relatado pelas conselheiras Edília Coelho Garcia e Amaury Pereira Muniz, que 

não permitia a reprovação do aluno na atividade de Educação Artística no que à época se 

denominavam 1º e 2º graus de ensino, hoje denominados como ensinos fundamental e médio. 

Mais uma vez é importante salientar que não se está evidenciando a necessidade de 

reprovação do aluno em Arte, o objetivo com esta informação é problematizar qual relevância 

era dada pela comunidade escolar à época a um componente curricular que não exigia provas 

nem gerava notas, em que o aluno era aprovado independentemente de seu desempenho nas 

ações propostas pelo professor. Assim, a recente denominada disciplina de Arte se aproxima 

em possibilidade dos outros componentes curriculares da escola. 
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Ao falar especificamente das práticas de ensino em sala de aula, Marques (2011) 

esclarece que as décadas de 1980 e 1990 foram um período muito importante, quando se 

evidenciou a relevância do processo criativo no ensino da Arte, aliando a valorização do 

produto artístico à valorização do processo artístico, de maneira a se notar as potencialidades 

de cada um deles e propiciar os estímulos necessários para que se fosse possível extrair a 

maior quantidade possível de aprendizagens significativas em busca da construção do 

conhecimento artístico-criativo. A autora assume ainda que transformar Arte em disciplina foi 

uma das maiores bandeiras dos arte-educadores no final do século XX, pois ansiavam que 

anteriormente a atividade educativa encontrasse lugar hierárquico de disciplina para que 

pudesse galgar a mesma importância com a comunidade escolar.  

Santana (2016, p. 6) alerta que, por a inclusão da Arte no currículo escolar ser 

recente, é emergente a necessidade de uma literatura especializada, visto que, “Antes disso, 

existiam apenas apostilas impressas, ou lições de instrumentação da prática na sala de aula, 

tratando do desenho pedagógico, canto coral, etc., além da literatura estrangeira, que era 

praticamente desconhecida, à exceção de pequenos círculos de profissionais”. Dessa maneira, 

as práticas precisavam ser orientadas de alguma forma e foi pensando nisso que o Ministério 

da Educação (MEC) propôs os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e uma série de 

outros documentos nacionais oficiais que direcionam a educação brasileira. 

Ao longo da história do ensino no Brasil, muitos documentos educacionais 

foram publicados para orientar, dirigir, basilar, direcionar e iluminar o encaminhamento das 

escolas brasileiras. Uma série de documentos que merece bastante ênfase são os PCN. 

Santana (2015b) explica que a sua elaboração remete ao ano de 1995, ainda antes de a LDB 

ser aprovada e sancionada, quando foram disponibilizados para análise de especialistas os 

primeiros escritos. Os documentos foram sendo publicados no decorrer dos anos, 

começando com os anos iniciais do ensino fundamental, depois os anos finais e, por fim, o 

documento referente ao ensino médio. Junto com esses documentos, foram emitidos ainda 

vários outros documentos auxiliares e complementares a estes, com a perspectiva de 

contemplar questões que não haviam sido contempladas e suplementar alguns aspectos que 

teriam sido porventura negligenciados nas primeiras publicações. Barbosa e Coutinho 

(2011, p. 32) denunciam ainda que o fato de a elaboração desses primeiros documentos ter 

sido conduzida por um educador espanhol causou uma desistoricização das experiências 

educacionais nacionais e suas propostas e ideias foram apresentadas como “[...] novidade e 

receita para a salvação da educação nacional”, elemento que causou um certo 
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distanciamento e rechaço por parte de alguns profissionais educadores na época da 

incorporação dos princípios previstos nesses documentos.  

Os PCN são uma série de documentos que orienta todas as áreas de 

conhecimento/disciplinas que devem acontecer em toda a educação básica, indo do ensino 

fundamental ao médio. Indicam conteúdos, metodologias, estratégias de avaliação, objetivos 

de ensino, habilidades e competências, entre outros elementos relativos às práticas em cada 

área. Uma série suplementar dos PCN trata também dos temas transversais, que são temáticas 

como Ética, Saúde, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural e Orientação Sexual, que devem ser 

engendradas com as disciplinas para que sejam trabalhadas de forma dialógica, atravessando 

os conhecimentos de várias áreas de ensino. Santana (2015b, p. 138) caracteriza como “[...] 

um conjunto de princípios cuja validade depende de sua consonância com a realidade social, 

favorecendo o planejamento coerente de investimentos, a socialização de pesquisas e 

recomendações e a avaliação contínua”, e aponta também para o fato de essas orientações se 

adequarem e se contextualizarem com as realidades e questões locais para que possam 

produzir experiências educacionais significativas e construir conhecimentos sólidos que 

dialoguem com a realidade da comunidade escolar. Cintra (2011) afirma que a proposta é 

assegurar uma formação básica, tendo princípios comuns para as escolas brasileiras, 

indicando ainda que se endereça também aos professores como forma de orientações 

pedagógicas para o exercício da docência.  

É com os PCN que são realizadas as orientações oficiais do ensino nas escolas de 

educação básica no Brasil e é através deles que se indica também o ensino de Arte 

abrangendo as quatro linguagens artísticas: Artes Visuais, Dança, Música e Teatro, ou seja, 

através desses parâmetros é apontado que as práticas artísticas dentro do ambiente escolar 

percorram essas linguagens. Nos volumes dedicados à Arte, existem tópicos específicos que 

tratam das singularidades de cada linguagem artística, ou seja, além de indicar elementos da 

Arte em geral para a disciplina, indicam ainda questões artístico-pedagógicas específicas no 

processo de construção de conhecimento linguístico em Artes Visuais, Dança, Música e 

Teatro, já demonstrando que as linguagens possuem suas particularidades e que seus 

processos se engendram dentro de questões específicas de cada linguagem.  

Por se tratar de parâmetros, isto é, elementos de referência, esses documentos são 

orientações que cabem a cada escola ou sistema de ensino decidir como irá dialogar com os 

seus preceitos e princípios, abrindo a possibilidade para que eles possam ser reprocessados 

conforme as necessidades específicas de cada ambiente, mas também possibilitando, por 

exemplo, que algumas questões fundamentais sejam negligenciadas, como o trabalho das 
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linguagens artísticas. Sob uma óptica deturpada ainda, algumas instituições e sistemas de 

ensino acabaram incentivando e endossando a polivalência artística, fazendo com que o 

professor, ainda que não fosse habilitado ou hábil com todas as linguagens artísticas, tivesse 

que necessariamente passar por elas. Bezerra e Ribeiro (2020) alertam que, ao operar como 

uma base orientadora, e não como um currículo mínimo, coloca-se em risco a garantia de que 

todas as linguagens sejam trabalhadas na escola de forma substancial e por profissionais 

especialistas naquela modalidade artística. Como se configuram como princípios norteadores, 

é importante também salientar que são sugestões, e não imposições. 

Nos volumes destinados à introdução dos PCN dos anos iniciais (BRASIL, 1997c) 

e finais (BRASIL, 1998b), que contemplam todos os anos do ensino fundamental, que à época 

era composto por oito séries, divididas em dois ciclos, os anos iniciais, para as quatro 

primeiras, e os anos finais, para as quatro últimas, há uma série de especificações sobre como 

o ensino se daria naquele nível, assim descrevem conteúdos, objetivos, avaliações, orientações 

didáticas, etc. Nesses documentos, apresenta-se como objetivo do então ensino fundamental 

proporcionar a todos uma formação que permitisse ao aluno aprender uma série de questões, 

entre elas a compreensão das Artes e a utilização das diferentes linguagens, incluindo a 

plástica, corpórea, musical, etc., trazendo ainda como um dos princípios e fundamentos dos 

PCN as condições para fruir Arte e o desenvolvimento das capacidades estéticas, sendo estas 

capacidades o elemento que permite produzir e apreciar Arte em diferentes contextos 

histórico-geográfico-sociais. 

Os PCN foram construídos para reestruturar as indicações nacionais para o ensino, 

apresentar novas ideias pedagógicas e modos de operação para a escola básica, esclarecer a 

necessidade de os alunos desenvolverem suas habilidades de maneira ampla e plural e 

aproximar os conteúdos previstos das contextualizações sociais. Ao abordar especificamente a 

disciplina de Arte como componente curricular, é apontado que as práticas artísticas foram 

por muito tempo cercadas de compreensões deturpadas e práticas questionáveis atreladas a 

outras questões que não faziam parte de seu rol de conhecimentos, porém é com os 

Parâmetros que a “[...] Arte é apresentada como área de conhecimento que requer espaço e 

constância, como todas as áreas do currículo escolar” (BRASIL, 1998a, p. 62), evidenciando 

que é proporcionado ao educando a construção de conhecimentos em Arte a partir da 

realização de atividades artísticas, da apreciação de obras e de como contextualizar essas 

produções em relação aos seus aspectos históricos, sociais, estéticos, técnicos, etc. 

Nos volumes destinados à disciplina Arte dos PCN dos anos iniciais (BRASIL, 

1997b) e finais (BRASIL, 1998a), o ensino de Arte atinge agora uma outra compreensão do 
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seu papel na escola, sendo apresentado como conhecimento e renunciando às diversas visões 

equivocadas nas quais a Arte foi encaixada anteriormente no ensino brasileiro. Os PCN 

(BRASIL, 1997b) apontam ainda que o ato criador é o elemento unificador de qualquer forma 

de conhecimento, pois é através dele que o mundo se organiza e se estrutura, apresentando, 

assim, a criação em Arte como uma forma de construir além de objetos artísticos, mas 

também objetos de conhecimento.  

Esses documentos apresentam a ideia de que os objetivos gerais do ensino de 

Arte devem perpassar pela compreensão e experimentação de procedimentos artísticos em 

diversas linguagens, sendo apresentadas nesses documentos as especificações das 

modalidades de Artes Visuais, Dança Música e Teatro. Essas áreas específicas do 

conhecimento artístico vão ser contempladas dentro do documento a partir de suas 

singularidades, como também questões referentes às teorias e práticas do ensino, além de 

um resgate histórico do ensino de Arte no Brasil como objeto de conhecimento, delineando 

ainda os conhecimentos específicos de cada linguagem artística contemplada, as avaliações 

específicas para cada modalidade artística, etc. Um dos conteúdos gerais de Arte que 

merecem ser salientados diz respeito ao estudo de procedimentos na criação em Arte, porém 

este agora visto de uma maneira contextualizada e orientada, fortalecendo as práticas 

anteriormente instituídas, de uma maneira instruída e delimitada pela perspectiva da 

construção do conhecimento artístico. Também são apontados três eixos norteadores dos 

conteúdos para que eles possam articular o processo de ensino-aprendizagem em Arte, que 

são a produção, a fruição e a reflexão, termos que compreendem propostas similares às 

agenciadas pela abordagem triangular de Ana Mae Barbosa. 

A criação, a composição, a construção, a experimentação de materiais, técnicas e 

meios, a improvisação, a invenção, os registros e as repetições eram elementos que se 

apresentavam como conteúdos das quatro linguagens que reforçavam a compreensão de Arte 

como conhecimento que estava a ser problematizado através de suas próprias práticas, 

proporcionando a construção de conhecimento dentro do processo de ensino-aprendizagem 

em Arte disparado pela própria prática artístico-pedagógica. Além desses conteúdos, também 

existiam conteúdos que eram relativos a valores, normas e atitudes, ou seja, partindo do 

objetivo pautado na formação de um aluno com diversas dimensões que não somente a 

lógico-cognitiva; também é aflorada a compreensão de que a Arte toca ainda aspectos 

comportamentais e atitudinais. O processo de ensino-aprendizagem em Arte, de acordo com 

os PCN (BRASIL, 1998a), é pautado, assim como as outras disciplinas da educação básica, na 

resolução de problemas, neste caso específico, problemas artísticos, que podem operar dentro 
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dos problemas particulares do processo de criação, como a utilização de meios, técnicas e 

materiais da própria construção discursiva, fazendo com que, junto com a construção da obra, 

os problemas sejam negociados e problematizados e, assim, aconteça a construção do 

conhecimento.  

É alertado ainda nesses documentos que o “[...] professor [deve ser] um aliado do 

seu [aluno durante o] processo de criação [...]” (BRASIL, 1997b, p. 67), demonstrando o seu 

entusiasmo em provocar situações para o desenvolvimento das capacidades estéticas dos 

alunos e preparar terrenos para a construção dos conhecimentos artísticos. Alertam ainda que 

o contato da criança com a experiência de criação é uma aprendizagem muito mais 

significativa do que “[...] a repetição mecânica de frases ditas pelo professor ou escritas em 

textos a ela oferecidos” (BRASIL, 1997b, p. 67), pois, em exemplos de reprodução e cópia 

em práticas artísticas, podemos observar o endossamento de ações automáticas que 

mecanizam o corpo e sua realização de procedimentos, sem alcançar experiências 

significativas de aprendizagem. O que de fato cria quem simplesmente copia?  

Com relação ao ensino da Música, Amato (2006, p. 154) denuncia que os PCN 

não definem concretamente como deve ser abordado o ensino de Música na sala de aula, 

além de não definir “[...] se o professor de arte deve ter uma formação geral, com o 

conhecimento das várias linguagens artísticas, ou se deve ser especializado em uma só 

modalidade (teatro, dança, música ou artes visuais) [...]”, abrindo possibilidade para várias 

práticas deturpadas das propostas originais. Já em relação ao ensino de Dança, Cintra (2011) 

explica que, com os PCN, é a primeira vez que a Dança aparece no contexto escolar sendo 

considerada como um conhecimento específico, apresentando mais alguns avanços para o 

ensino dessa linguagem. 

Outros documentos suplementares determinam ainda os temas transversais que 

devem ser abordados, assim os PCN referentes aos volumes que tratam da Introdução aos 

Temas Transversais dos anos iniciais (BRASIL, 1997a) e dos anos finais (BRASIL, 1998c) 

do ensino fundamental apresentam a perspectiva de que a escola problematiza sua 

necessidade de cumprir sua função social para a construção de uma educação para a 

cidadania, apresentando temáticas que devem ser abordadas por várias áreas de ensino de 

maneira atravessada, de modo que cada disciplina possa contribuir de acordo com os seus 

conhecimentos específicos.  

Um dos temas propostos é a Pluralidade Cultural, em que as diretrizes estão 

contidas nos documentos dos anos iniciais (BRASIL, 1997d) e dos anos finais (BRASIL, 

1998d) do ensino fundamental, em que abordam a necessidade de valorização dos múltiplos 
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sujeitos e suas matrizes, demonstrando que o povo brasileiro é formado por sujeitos plurais, 

que possuem singularidades e particularidades individuais e comunitárias, as quais precisam 

ser valorizadas, compreendidas e abordadas dentro do processo formativo escolar. No que 

toca à Arte, é interessante salientar que essas práticas direcionam a compreensão de que as 

manifestações artísticas e culturais também são multifacetadas, bem como as estéticas e 

poéticas linguísticas, e essas questões devem ser consideradas dentro da construção do 

conhecimento artístico, visto que se pretende compreender e empreender em um ensino que 

considere os contextos da comunidade escolar, passando a abarcar também o contexto 

artístico-cultural. 

Barbosa e Coutinho (2011) afirmam que os PCN não estavam surtindo efeito e 

atribuem isso ao fato de o MEC ter publicado documentos denominados Parâmetros em Ação, 

um volume destinado à alfabetização (BRASIL, 1999b) e um destinado aos anos iniciais do 

ensino fundamental (BRASIL, 1999a). Esses documentos, conforme as autoras, seriam uma 

espécie de cartilha que indicava as imagens a serem apreciadas e por quanto tempo aquela 

atividade deveria ocorrer. Essas atrelam esse fato à compreensão de que, se os PCN 

estivessem funcionando, não precisariam de documentos suplementares. O fato de essas 

publicações terem sido realizadas já em ano posterior à publicação dos parâmetros ajuda a 

desmistificar essa ideia, visto que já estavam em elaboração quando os PCN dos anos finais 

do fundamental nem tinham sido publicados, porém é necessário deixar claro que não se está 

fazendo uma defesa das práticas questionáveis contidas nesses documentos. Os próprios 

documentos se apresentam com o propósito de disseminar as perspectivas dos PCN através da 

formação e desenvolvimento profissional dos professores, fazendo com que eles pudessem se 

apropriar, também através de atividades práticas, dos referenciais curriculares recém-                      

-publicados pelo governo. Consistia basicamente em um curso de formação para educadores e 

sistemas educacionais com vistas a aplicar os PCN, sugerindo atividades, durações, 

procedimentos avaliativos, etc. 

Nos documentos relacionados à educação infantil, como os Referenciais 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (RCNEI), dividido em três volumes: 

introdução (BRASIL, 1998e), formação pessoal e social (BRASIL, 1998f) e conhecimento de 

mundo (BRASIL, 1998g), algumas questões relativas à Arte e à criação são tocadas. Aponta-              

-se nesses documentos, por exemplo, como elemento componente da Organização do 

Referencial Curricular, que o Movimento, as Artes Visuais e a Música fossem eixos de 

trabalho do âmbito relativo ao Conhecimento de Mundo. Justifica-se que “Estes eixos foram 

escolhidos por se constituírem em uma parcela significativa da produção cultural humana que 
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amplia e enriquece as condições de inserção das crianças na sociedade” (BRASIL, 1998d, 

p. 46). Esses elementos são apontados como fortalecedores da construção da bagagem de 

conhecimentos culturais, ampliando a percepção estética da criança em si, com os outros e no 

mundo no qual se insere. Esses documentos alertam ainda sobre a necessidade da 

versatilidade dos espaços, para que esses ambientes de ensino possam comportar lugares que 

permitam as mais diversificadas atividades, entre elas, o exercício da Arte.  

Dentro dessas questões, a potencialidade do espaço é evidenciada na construção 

dos conhecimentos e do ser humano. Entre as atividades permanentes, a pintura, o desenho, a 

modelagem e a música são apontados, observando que essas atividades são encaradas como 

aquelas que atendem às necessidades básicas da criança e de sua aprendizagem. Entre os 

objetivos gerais da educação infantil, também encontramos a utilização das linguagens 

corporais, musicais e plásticas apontadas, tendo em vista que, ainda na educação infantil, o 

aluno já deve ser estimulado a compreender e construir conhecimentos sobre essas/nessas 

linguagens e, assim, paulatinamente compreender o processo de construção dessas linguagens 

e dos agenciamentos necessários para desempenhar processos de criação nela. Ainda 

considerando os aspectos da educação infantil, é salientado o acolhimento de diversas 

culturas, alertando que essa prática não deva se limitar apenas a comemorações festivas e 

apresentações de danças típicas, resquícios dos outros períodos educacionais estabelecidos 

anteriormente, mas que deve servir como um estímulo para o contato e a problematização 

dessas questões culturais. A criação também é estimulada dentro da prática dos eixos, em que 

se aponta a necessidade de estímulo à criação dos alunos, para que possam compreender seus 

processos, ainda que de forma muito sutil nesse nível de ensino. 

Já as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) 

(BRASIL, 2010), ao determinarem as práticas pedagógicas da educação infantil, estabelecem 

que os eixos do currículo devem ser norteados pelas interações e brincadeiras que garantam, 

por exemplo, a promoção do relacionamento e a interação dos discentes com as mais diversas 

linguagens artísticas e suas manifestações, como Artes Plásticas e Gráficas, o Cinema, a 

Fotografia, a Dança, o Teatro, a Poesia e a Literatura, ampliando exponencialmente o campo 

de alcance da Arte nesse nível de ensino. Ao citarem o conjunto de práticas dessa modalidade, 

citam questões referentes a experiências, saberes e conhecimentos da criação que se 

relacionam com, por exemplo, o patrimônio cultural e artístico da criança. Com isso, é 

possível garantir experiências estéticas nessa modalidade de ensino, experiências estas que 

podem ser fundamentais para a construção de um perfil criativo e podem compreender as 

questões relativas à criação. Um dos princípios apontados dentro dessa modalidade de ensino, 
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por exemplo, é o princípio estético, o qual deve explorar questões de sensibilidade, 

criatividade, ludicidade e liberdade de expressão, sendo através das práticas artísticas que essa 

exploração se valida e se outorga. 

Nos PCN do ensino médio, no documento dedicado à Base Legal (BRASIL, 

2000a) é explicitado que as diretrizes gerais do currículo dialogam com os princípios 

elencados pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(Unesco) como eixos estruturais da educação na sociedade contemporânea: aprender a 

conhecer; aprender a fazer; aprender a viver; e aprender a ser. Princípios estes que indicam 

uma reforma também ideológica do ensino, que passa a compreender o sujeito e suas formas 

de se relacionar com a construção de conhecimento no ambiente escolar de maneira 

problematizada. É ainda nesse documento que está determinada a organização do ensino 

médio em três áreas de conhecimentos: “Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências 

da Natureza, Matemática e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias [...]” 

(BRASIL, 2000b, p. 18-19), passando a figurarem juntos os componentes curriculares que 

compartilham objetos de estudo e, assim, promovem um diálogo, de modo a possibilitar uma 

prática interdisciplinar. 

O ensino médio passaria, então, a ser formado por uma parte comum e por uma 

parte diversificada, em que a parte comum seria socializada em todo o território nacional e a 

parte diversificada seria destinada a contemplar as questões regionais e locais de diversos 

aspectos de conhecimentos a serem definidos por escolas e sistemas de ensino. As áreas e os 

componentes curriculares de cada área são delineados ainda por elementos denominados 

habilidades e competências, que basicamente estão relacionadas às capacidades do aluno e ao 

que eles devem ser capazes de efetuar após a conclusão do ensino médio ou da série na qual 

aquele elemento está previsto. 

Nos PCN do ensino médio, especificamente no volume que trata sobre a área de 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (BRASIL, 2000b), área de conhecimento na qual 

se loca a disciplina de Arte, são indicados elementos educacionais referentes ao ensino 

dessa área. É através desse documento também que a Arte começa a ganhar a perspectiva de 

ser compreendida também como uma linguagem, estendendo-se também às suas 

modalidades específicas. Endossando esse pensamento, prevê-se como competência do 

ensino médio “Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como 

meios de organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, 

comunicação e informação” (BRASIL, 2000b, p. 4), para que a Arte possa ser encarada fora 
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da lógica instrumentalizada que anteriormente foi estabelecida pelo histórico do ensino de 

Arte no Brasil.  

Buscava-se dar continuidade aos conhecimentos que foram anteriormente 

desenvolvidos no ensino fundamental de maneira a aprofundá-los, dando ênfase às 

linguagens artísticas que haviam sido estabelecidas: Artes Visuais, Dança, Música e Teatro, 

abrangendo ainda as linguagens que não haviam sido anteriormente trabalhadas, como as 

Artes Audiovisuais, por exemplo. Tendo em vista que as questões delineadas visam “[...] 

contribuir para o fortalecimento da experiência sensível e inventiva dos estudantes e para o 

exercício da cidadania e da ética construtora de identidades artísticas” (BRASIL, 2000a, 

p. 46), enfatiza-se o caráter da Arte como elemento construtor de um discurso, porém 

descrito através dos signos artísticos e um sistema de códigos que passam pela compreensão 

de construções imagéticas, sonoras, corpóreas, sensíveis, etc., abrindo ainda para 

abordagens relativas à Arte e seus aspectos estéticos, ou seja, aspectos relativos às 

construções artísticas e sua fruição, e também a seus aspectos comunicacionais, mais uma 

vez fortalecendo a perspectiva de compreender a Arte como um sistema de comunicação de 

elementos específicos. É apontado ainda que os saberes artísticos são desenvolvidos 

levando em consideração a apreciação artística, a reflexão e a produção de Arte, 

aproximando-se novamente dos princípios apresentados por Ana Mae Barbosa na 

abordagem triangular, ou até mesmo nos documentos do ensino fundamental. 

Entre as competências gerais do componente curricular Arte no ensino médio, 

aponta-se que os alunos desenvolvam atividades em que sejam capazes de “[...] realizar 

produções artísticas e compreendê-las; apreciar produtos de arte e compreendê-los; analisar 

manifestações artísticas, conhecendo-as e compreendendo-as em sua diversidade histórico-             

-cultural” (BRASIL, 2000b, p. 50-51) que evidenciam os aspectos triangulares e que passem 

a observar o processo criativo por diversas ópticas, desde o seu próprio processo criativo e 

até a construção da sua obra, como o processo criativo e a construção da obra de outros 

artistas, buscando sempre relacionar esses procedimentos criativos aos seus contextos 

diversos, plurais e múltiplos. 

Um documento suplementar, denominado Orientações Educacionais 

Complementares aos PCN ou PCN+, especificamente no volume dedicado a Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias (BRASIL, 2002), foi escrito para alinhar os parâmetros às novas 

ideias educacionais que estavam surgindo, bem como ainda para estender as orientações que 

já estavam nos PCN. Esse documento traz questões ainda não abordadas e tem a ideia de 

apontar elementos para utilização do professor, bem como também sua formação continuada, 
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além de direcionar conceitos importantes, indicações metodológicas, estratégias avaliativas e 

descrições de conteúdos, entre outras coisas. Esse documento ainda apresenta os 

conhecimentos artísticos e estéticos como elementos importantes para uma leitura e 

interpretação de mundo de forma ampliada, que ocorram de forma significativa, 

possibilitando considerar elementos visuais, sonoros e corpóreos dentro dessa leitura. Assim 

como apresentado nos documentos referentes ao ensino fundamental, também aparece nesses 

documentos o tratamento do componente curricular Arte como conhecimento, porém também 

atrelado à perspectiva da compreensão dessa disciplina também como uma linguagem, ou 

seja, uma forma de comunicação. As Artes Visuais, a Dança, a Música, o Teatro e as Artes 

Audiovisuais “[...] constituem-se de sistemas de signos – como os visuais, sonoros, corporais 

– que percebemos como elementos próprios das linguagens e são compreendidos nas criações 

simbólicas” (BRASIL, 2002, p. 180). Dessa forma, a proposta é que as competências e 

habilidades previstas para esse componente curricular perpassem pelas linhas da construção 

de uma capacidade de comunicação, desde a compreensão dos princípios dessa linguagem e 

de como ela se organiza até a composição de discursos artísticos e a reflexão sobre estes 

discursos também, passando por questões de técnicas, procedimentais e materiais. 

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006, p. 5) têm 

como objetivo “[...] contribuir para o diálogo entre professor e escola sobre a prática 

docente”, pois se almejava retomar a discussão acerca dos PCN, que, além de aprofundar 

questões já estabelecidas, buscavam proporcionar também alternativas educacionais aos 

professores. É preciso compreender que a educação é um elemento em eterno movimento, 

assim mudanças são comuns e necessárias, sendo preciso que se acompanhem essas 

movimentações para que se possa de fato compreender e fazer com que o processo de ensino- 

-aprendizagem seja de fato significativo e eficaz. No caso dos elementos relativos à Arte, este 

documento apresenta uma revisão histórica, uma reflexão acerca da Arte como linguagem e 

uma aprendizagem significativa, experiências didáticas e proposições. 

Entre essas proposições presentes nas Orientações Curriculares para o Ensino 

Médio (BRASIL, 2006), estão apontadas diversas metodologias referentes ao ensino de cada 

uma das linguagens na atualidade. No ensino de Música, aponta-se a improvisação musical de 

Koellreuter, experiências musicais diretas através do modelo C(L)ASP ou (T)EC(L)A de 

Swanwick. Adicionaria ainda o trabalho com as paisagens sonoras de Schafer, o trabalho com 

eurritmia de Dalcroze, as atividades lúdicas de Schulwerk e o método Suzuki. Já em relação 

ao ensino de Dança, as Orientações Curriculares apontam a exploração espacial, baseada em 

Laban e princípios de educação somática, e a integralidade do corpo de Klauss Vianna. 
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Adicionaria ainda a perspectiva de consciência e expressão corporal. No Teatro, estão 

indicados o Jogo Teatral de Viola Spolin (1979, 2013, 2014, 2015), o Teatro do Oprimido de 

Augusto Boal (2009, 2012) e as Peças Didáticas de Brecht trabalhadas por Koudela (2010a, 

2010b, 2015a, 2015b). Adicionaria ainda os princípios de Jogo Dramático de Peter Slade 

(1978), o Drama como Método de Ensino de Beatriz Cabral (2012, 2015) e as tendências 

contemporâneas. Já nas Artes Visuais, estão indicados os trabalhos a partir da abordagem 

triangular da Ana Mae Barbosa, a que adicionaria ainda o caráter multicultural.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (BRASIL, 2013), que 

reúnem documentos que tratam das diretrizes para os níveis (educação infantil, fundamental e 

média) e modalidades de ensino (educação no campo, indígena, quilombola, especial, para 

jovens e adultos em situação de privação de liberdade, educação profissional e técnica e 

educação para jovens e adultos), além de contemplar também a educação ambiental, a 

educação em direitos humanos e a educação das relações étnico-raciais, especificam como o 

ensino deve acontecer em cada uma dessas determinações – incluindo o ensino de Arte –, que 

seguem ainda as indicações dos documentos citados anteriormente, adequando-as para as 

especificidades de cada uma.  

No Plano Nacional da Educação (BRASIL, 2014a), que traça as metas previstas 

para dez anos da educação nacional, estão previstas algumas questões que têm reverberado 

fortemente no ensino de Arte, como a meta 6, que pretende “[...] oferecer educação em tempo 

integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, 

pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos(as) alunos(as) da educação básica” (BRASIL, 

2014a, p. 10). Assim, esse processo de integralização tem feito com que as linguagens 

artísticas sejam incluídas nas escolas de forma eletiva, compondo a parte diversificada do 

currículo, logo grupos de dança e teatro, bandas de música e coletivos artísticos estão 

surgindo em conjunto com as aulas das linguagens em específico, ampliando 

exponencialmente o alcance da Arte no ambiente de ensino.  

Uma das grandes lutas dos professores de Arte no Brasil sempre disse respeito ao 

fim da polivalência artística, dentro da problemática de que a disciplina de Arte era ministrada 

por um professor de uma linguagem específica27, mas que tinha que ministrar os conteúdos 

das outras linguagens, nas quais não era hábil nem habilitado. Os profissionais do ensino da 

Arte em suas linguagens específicas, os cursos de formação universitária e as associações 

engajaram diversas lutas para que existissem aulas de Artes Visuais, Dança, Música e Teatro 

 
27  Quando não acabava sendo ministrada por professores de disciplinas sem nenhuma proximidade com a Arte 

e suas práticas. 
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em disciplinas diferentes e ministradas por professores distintos, com habilitação específica 

na linguagem das disciplinas que ministravam. Instituições internacionais também 

manifestavam e salientavam a necessidade da inclusão do ensino das linguagens em 

específico; a Unesco, por exemplo, emitiu um documento na Regional Conference on Arts 

Education at School Level in Latin America and the Caribbean, em que explica que:  

 
[...] a área de teatro é importante para o desenvolvimento da criatividade e da 

capacidade simbólica de crianças, jovens e adultos, sendo também uma forma de 

abrir as portas da escola para a entrada dos valores da comunidade e suas tradições 

artísticas e culturais. A ponte entre a sala de aula e instituições comunitárias 

artísticas e culturais cria relações entre crianças, artistas e produtores culturais. A 

UNESCO se propõe a incentivar a promoção de um ensino/aprendizagem em arte 

e teatro visando ao desenvolvimento da criatividade das crianças, jovens e adultos, 

e à apreciação de bens artísticos e culturais. (UNESCO 2002 apud SANTANA, 

2002, p. 250).  

 

A organização internacional incentivava que o Teatro estivesse presente no 

currículo com a mesma relevância das outras áreas de conhecimento, figurando em conjunto 

com as outras linguagens, de forma integrada e interdisciplinar, nos anos iniciais do ensino 

fundamental, e de forma autônoma, com ênfase em seus conhecimentos específicos, nos 

anos finais do ensino fundamental e em todo o ensino médio. As outras linguagens também 

buscavam sair do status do conteúdo da disciplina de Arte e figurar como uma disciplina 

específica, com conteúdos, objetivos, metodologias e estratégias de avaliações específicas. 

A linguagem da Música foi a primeira a garantir esse direito. Cáricol (2012), ao 

falar sobre o projeto de lei que tratava da inclusão do ensino de Música na educação básica, 

da senadora Roseana Sarney, explica que o texto abordava a prática da polivalência artística 

como um elemento caótico em relação ao ensino da Arte e que este mesmo ia na contramão 

da construção do conhecimento em Arte, pois as instituições de ensino superior passaram a 

formar profissionais de linguagens específicas e os concursos e seleções ainda exigiam 

professores de educação artística. A Lei nº 11.769/2008 instituiu uma alteração da LDB/1996, 

dispondo sobre a obrigatoriedade do ensino de Música na educação básica, em que ela é 

indicada como conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular Arte. É 

importante esclarecer ainda que a preocupação de explicitar que não se trata de um 

componente exclusivo se deu para que se compreendesse com clareza que o ensino de Música 

da escola não deveria substituir o ensino de Arte. Tratava-se de uma inclusão, e não de uma 

substituição. Assim, a linguagem musical passa a ser incluída no currículo escolar, porém a 

lentos passos.  
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O artigo 2º da Lei nº 11.769/2008 foi vetado. Nele estava delimitado que as aulas 

de Música deveriam ser ministradas por professores com formação específica para isso. A 

justificativa para o veto se deu sob o argumento de que a Música compreende uma prática 

social, havendo muitos profissionais no Brasil que são atuantes na área e não possuem 

formação acadêmica, mas possuem notório reconhecimento em suas práticas, e este artigo 

impediria que esses profissionais ministrassem tal conteúdo. Adicionam ainda que nas outras 

disciplinas não há qualquer exigência de formação mínima especificada em lei.  

Deckert (2012) avalia que, apesar da inclusão da obrigatoriedade do ensino da 

Música na escola, os desafios atuais são tais quais os dos tempos de Villa-Lobos: a escassez 

de professores formados e a falta de estratégias organizadas e consistentes de ensino da 

Música que dialoguem com o contexto brasileiro. Loureiro (2001) também alerta que essa 

inclusão não garantiu mudanças substanciais e que essas modificações envolveriam muitas 

questões, como políticas públicas, entendimento da função da Música na formação do aluno, 

entre outras. Com o passar dos anos, foi possível notar que pouquíssimas instituições 

conseguiram colocar em prática as exigências dessa lei, mantendo-a no papel e ganhando 

pouquíssimo espaço no chão das salas de aula reais. 

 Quase uma década após a Música conseguir o direito de aulas específicas, as 

outras linguagens conseguiram também dar um passo avante nesta luta. Essa especificação 

foi incluída somente em 2016, através da Lei nº 13.278, quando foram fixadas alterações à 

LDB/1996 tratando dessas especificidades relacionadas ao ensino da Arte na escola, 

substituindo o artigo que tratava exclusivamente da linguagem musical. Assim, ainda na 

LDB/1996, título V, capítulo II, seção I, artigo 26, parágrafo 6º, é feita uma 

complementação, ao explicar que “As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as 

linguagens que constituirão o componente curricular [...]” (BRASIL, 1996) Arte, 

estendendo às outras linguagens o que anteriormente tinha sido alcance somente da 

linguagem da Música. Essa lei, porém, foi interpretada de forma equivocada por alguns 

sistemas, que compreenderam que, ao explicitar que essas linguagens fariam parte do 

componente curricular, deveriam obrigatoriamente serem ministradas pelo mesmo 

professor, causando, assim, uma institucionalização equivocada e deturpada de uma prática 

de polivalência artística. 

Bezerra e Ribeiro (2020) apontam que somente com as alterações da Lei 

nº 13.278/2016 foi garantido o ensino de Dança como componente curricular da educação 

básica. Atentando, porém, que a mesma lei previa ainda um prazo de até cinco anos para a 
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implantação dessas alterações, mas considerando ainda a formação de professores nas 

linguagens específicas para que pudessem atuar na educação básica. 

Uma série de modificações foi acontecendo na LDB, pois, como dito 

anteriormente, a educação é um elemento movente e esse movimento precisa ser 

acompanhado de perto e dialogar com as modificações das outras variáveis da nossa 

sociedade. Com isso, começou a ser desenvolvida a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) (BRASIL, 2018), iniciando pela educação infantil, passando pelo ensino fundamental 

e, no ano de 2018, a versão final dela foi publicada junto com os princípios referentes ao novo 

ensino médio, após uma série de debates que aconteceu em todas as regiões do Brasil, 

dialogando com a sociedade em geral e os educadores do país. Diferentemente dos outros 

documentos, a BNCC é um escrito que contempla todos os níveis de ensino, áreas e 

componentes curriculares nele. Em si, “[...] é um documento de caráter normativo que define 

o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem 

desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica [...]” (BRASIL, 2018, 

p. 5), buscando também garantir os direitos de aprendizagem e contemplar ainda as metas do 

Plano Nacional de Educação. 

A BNCC é pautada na busca de garantir que os alunos desenvolvam dez 

competências gerais durante o percorrer da educação básica. Entre essas competências, 

algumas apontam para a ideia de utilizar os conhecimentos historicamente construídos, 

dando ênfase à perspectiva de dialogar com o que já está investigado, mas também exercitar 

a curiosidade intelectual através de processos investigativos que incluem a imaginação e a 

criatividade para lidar com situações-problema. Também contempla a ideia de valorizar e 

fruir das diversas manifestações artísticas e culturais, em que abrem sentidos que 

direcionam para a importância de se pôr em contato e diálogo com as modalidades 

artísticas, os artistas e seus processos criativos, ainda atrelando também a competência de 

utilizar diferentes linguagens, incluindo as do universo artístico e as que usam códigos 

cênico-corpóreos, sonoro-musicais e visuoimagéticos, e buscando entender como é o 

procedimento de construção de narrativas em cada linguagem. Aponta ainda que o discente 

deve sair da educação sendo capaz de valorizar a diversidade de saber e vivências culturais, 

apontando para uma educação que visa abrir os horizontes do aluno e sua compreensão de 

mundo, incluindo os aspectos artístico-culturais. O foco no desenvolvimento das 

competências – das gerais às específicas de cada área e componente curricular – evidencia o 

esforço em proporcionar uma formação para o desenvolvimento do estudante em suas 

diversas dimensões. 
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No caso da educação infantil, a BNCC determina cinco campos de experiências em 

que as crianças devem ser provocadas a contemplarem os objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento. Os campos de experiências são: o eu, o outro e o nós; corpo, gestos e 

movimentos; traços, sons, cores e formas; escuta, fala, pensamento e imaginação; e espaços, 

tempos, quantidades, relações e transformações. Pode-se perceber, em diversos desses campos, 

elementos tocantes à perspectiva do ensino da Arte, em que, de forma diluída e 

contextualizada, em situações de aprendizagem concretas, é agenciada a construção de 

conhecimentos que tocam o espectro da Arte e de seus elementos educacionais. Entre os 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil, está determinando o direito 

de “Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, 

sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de 

diferentes linguagens” (BRASIL, 2018, p. 38), abrindo para a perspectiva de que a expressão, 

neste processo de formação, deve ser evidenciada, incluindo também modos de expressão que 

incluam as modalidades artísticas, como através do Desenho, da Música, da Dança e do Teatro. 

No ensino fundamental, a BNCC determina sua organização em cinco áreas do 

conhecimento: Linguagens; Matemática; Ciências da Natureza; Ciências Humanas; e Ensino 

Religioso. A disciplina de Arte integra a área das Linguagens, por isso se faz necessário 

também observar as competências específicas de linguagens para o ensino fundamental. Entre 

elas, é importante salientar que o aluno deve ser estimulado a compreender as linguagens e 

todos os elementos que com ela dialogam, além de explorar as práticas de linguagens para as 

conhecer e as utilizar tanto na construção de um discurso quanto na defesa de argumentos e 

pensamentos, tudo isso interligado à capacidade de desenvolver um senso estético para que 

possam ser abertas outras portas de entendimento para a leitura de mundo, incluindo as Artes 

e suas variáveis. 

Na BNCC, é apontado que o ensino de Arte no ensino fundamental está 

fundamentalmente ligado às linguagens de Artes Visuais, Dança, Música e Teatro, sendo estas 

responsáveis por articular a construção de conhecimento em cada uma delas e na Arte, 

preservando, assim, os princípios previstos nos PCN. Afirma ainda que o ensino de Arte 

engendra formas de expressão que tocam elementos como a sensibilidade e as subjetividades, 

aluindo que a Arte possui um agenciamento específico na construção de suas narrativas e se 

utiliza de elementos particulares e singulares para a execução do processo criativo e 

comunicacional em Arte. Mesmo com a compreensão de que as Artes e suas linguagens 

artísticas possuem um sistema próprio de construção de discursos, é necessário compreender 

ainda que cada processo de criação possui suas questões e suas potencialidades e fragilidades, 
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e isso não deve ser levado à sala de aula como uma Arte ideal a ser alcançada, mas 

compreender as especificidades de cada processo e de como essas particularidades podem 

contribuir para o processo de construção de conhecimento artístico-linguístico do aluno. 

“Nesse sentido, as manifestações artísticas não podem ser reduzidas às produções legitimadas 

pelas instituições culturais e veiculadas pela mídia, tampouco a prática artística pode ser vista 

como mera aquisição de códigos e técnicas” (BRASIL, 2018, p. 193). Assim, antes de exigir 

uma espécie de excelência artística do aluno, é necessário que aquela prática esteja engajada e 

contextualizada às suas práticas sociais e permitir que o discente seja autônomo na sua 

criação, indo além das lógicas e padrões determinados para se alcançar. 

A BNCC ainda alerta para que haja um equilíbrio na compreensão dos processos 

de criação e do produto, para que haja um entendimento de que os dois possuem sua 

relevância e apresentam aspectos e elementos distintos e importantes na construção do 

conhecimento em Arte. Salienta ainda a necessidade de que os processos e produções devem 

ser compartilhados ao longo do ano, e não somente em eventos específicos, pois é através 

desse diálogo artístico e da troca que reside uma grande potência do ensino de Arte e de suas 

linguagens.  

 
A BNCC propõe que a abordagem das linguagens articule seis dimensões do 

conhecimento que, de forma indissociável e simultânea, caracterizam a 

singularidade da experiência artística. Tais dimensões perpassam os conhecimentos 

das Artes visuais, da Dança, da Música e do Teatro e as aprendizagens dos alunos 

em cada contexto social e cultural. Não se trata de eixos temáticos ou categorias, 

mas de linhas maleáveis que se interpenetram, constituindo a especificidade da 

construção do conhecimento em Arte na escola. Não há nenhuma hierarquia entre 

essas dimensões, tampouco uma ordem para se trabalhar com cada uma no campo 

pedagógico. (BRASIL, 2018, p. 194). 

 

Essas dimensões funcionam como direcionamentos para uma abordagem da Arte 

em sala de aula, abrindo direções e sentidos para o planejamento, a execução, as escolhas 

metodológicas e as estratégias de avaliação. As dimensões são: criação; crítica; estesia; 

expressão; fruição; e reflexão, que operam similarmente aos preceitos abordados por Ana 

Mae Barbosa de abordagem triangular e os princípios determinados pelos PCN. Barbosa e 

Coutinho (2011) denunciam a utilização dos termos nos PCN do ensino fundamental, que, 

apesar de utilizarem uma nomenclatura distinta, conceitualmente correspondem aos mesmos 

elementos estabelecidos pela abordagem triangular. Assim, comparando ainda com o 

documento dos PCN do ensino médio e agora com a promulgação da BNCC, desenvolvi um 

quadro comparativo dos termos utilizados em cada documento.  
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Quadro 1 – Quadro comparativo das abordagens de ensino de Arte no Brasil 

Abordagens do ensino de Arte no Brasil 

(BARBOSA; 

COUTINHO, 2011, 

p. 32) 

Fazer Arte Leitura de obra Contextualização 

PCN – anos iniciais 

(BRASIL, 1997a, p. 41) 
Produção Fruição Reflexão 

PCN – anos finais 

(BRASIL, 1998a, p. 49) 
Produção Apreciação Contextualização 

PCN – ensino médio 

(BRASIL, 2000b, p. 48) 
Produção Apreciação artística Reflexão 

BNCC 

(BRASIL, 2018, p. 194) 
Criação Expressão Estesia Fruição Crítica Reflexão 

Fonte: Elaboração do autor (2020). 

 

Nenhum dos documentos oficiais, ao falarem sobre suas perspectivas de 

abordagens, direcionamentos e dimensões do ensino em Arte, cita o trabalho de Ana Mae 

Barbosa, apesar de aparentemente conceitualmente convergirem para tal.  

Baseado nessas dimensões propostas pela BNCC, o ensino de Arte no ensino 

fundamental aproxima as manifestações culturais dentro de seus contextos diversos com o 

aluno e seus contextos variados, provocando um diálogo artístico-pedagógico-cultural entre 

esses elementos, fazendo com que, através desse confrontamento, desse contato, possa ser 

construído o conhecimento artístico e potencializadas as habilidades e competências previstas. 

 
Na BNCC de Arte, cada uma das quatro linguagens do componente curricular – 

Artes visuais, Dança, Música e Teatro – constitui uma unidade temática que reúne 

objetos de conhecimento e habilidades articulados às seis dimensões apresentadas 

anteriormente. Além dessas, uma última unidade temática, Artes integradas, explora 

as relações e articulações entre as diferentes linguagens e suas práticas, inclusive 

aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de informação e comunicação. 

(BRASIL, 2018, p. 199). 

  

As competências específicas do componente curricular Arte para o ensino 

fundamental visam proporcionar um ensino que provoque capacidades de explorar as práticas 

e produções artísticas diversas, incentivando a compreender e pesquisar as linguagens e suas 

matrizes também de forma prática e as experimentando e relacionando com outros elementos 

físicos e ideológicos. Vale salientar ainda que Processos de Criação aparecem como Objetos 

de Conhecimento em todas as unidades temáticas (Artes Visuais, Dança, Música, Teatro e 

Artes Integradas) desde o 1º até o 9º ano do ensino fundamental, mostrando a relevância dada 
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pela BNCC aos processos criativos desenvolvidos dentro de cada uma das linguagens e da 

Arte em geral.  

Apesar das lutas dos arte-educadores no Brasil durante anos para que a Arte 

alcançasse o status de disciplina, após o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, em 2016, 

com a Lei nº 13.415/2017, menos de um ano depois de incluir as Linguagens, alterou-se mais 

uma vez a LDB/1996, sendo incluído, no capítulo II, na seção IV, que trata especificamente do 

ensino médio, no artigo 35, que a BNCC irá regimentar os objetivos de aprendizagem do 

ensino médio e, no parágrafo 2º, está definido que “A Base Nacional Comum Curricular 

referente ao ensino médio incluirá obrigatoriamente estudos e práticas de educação física, arte, 

sociologia e filosofia” (BRASIL, 1996). Explicita-se que no ensino médio esses componentes 

curriculares deixam o status de disciplina e passam a ser incluídos em práticas e estudos que 

podem acontecer de forma transversal em outras disciplinas, em projetos, etc., tornando-se, 

assim, um conteúdo ou uma estratégia metodológica que, apesar de sua obrigatoriedade, pode 

acabar sendo relegada a segundo ou terceiro plano, deixando de lado aspectos relevantes 

acerca da construção do conhecimento artístico e de suas habilidades e competências 

específicas, deixando na mão dos sistemas de ensino e das instituições escolares quais 

estratégias utilizarão para a inclusão desses estudos e práticas.  

O ensino médio está organizado na BNCC, dividido, de acordo com o 

estabelecido pela LDB, em quatro áreas de conhecimento: Linguagens e suas Tecnologias; 

Matemática e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e Ciências 

Humanas e Sociais Aplicadas. A proposta do ensino médio, na lógica cunhada na BNCC, é 

dar continuidade às propostas que foram iniciadas na educação infantil e no ensino 

fundamental, porém focada no desenvolvimento das competências e na formação do aluno de 

uma forma integral, considerando as diversas dimensões do discente. As competências 

previstas para essa etapa estão ligadas às competências gerais para a educação básica e às 

competências de área do ensino fundamental, observando as especificidades do ensino médio. 

“Com o objetivo de consolidar, aprofundar e ampliar a formação integral [...]” (BRASIL, 

2018, p. 471), essa etapa visa propiciar uma educação que possibilite a construção e a 

realização do projeto de vida de cada educando. 

Com relação às especificidades da área de Linguagem e suas Tecnologias, área do 

conhecimento na qual o componente curricular Arte está incluído – ainda que como estudos e 

práticas –, tem-se como foco a prática, a apreciação e o estudo de diversas linguagens e suas 

diversas implicações, incluindo, assim, as linguagens artísticas, responsáveis pelo trabalho por 
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diversas linguagens não convencionais na nossa sociedade, como a linguagem sonora, 

imagética, corpórea, etc. 

O ensino médio será organizado por uma Base Comum e por uma parte 

diversificada. A Base Comum compreende os elementos que precisam obrigatoriamente estar 

contemplados nos currículos. A parte diversificada vai ser implementada por meio dos 

itinerários formativos. A BNCC explicita que os itinerários formativos tratam de um plano de 

flexibilização da organização curricular, proporcionando que o estudante passe por 

componentes curriculares por ele escolhidos para que possa aprofundar seus conhecimentos, 

podendo ter o foco em uma das áreas de conhecimento ou na formação técnica e profissional, 

ou ainda podendo compor um itinerário integrado, mesclando habilidades e competências de 

áreas distintas.  

Os itinerários formativos ofertados devem levar em consideração anseios, desejos 

e perfis presentes na comunidade escolar em diálogo com a realidade local e institucional, 

considerando desde os recursos humanos – ao tratar das habilidades de cada profissional das 

instituições – até os recursos materiais – ao tratar dos laboratórios, espaços e recursos 

didáticos disponíveis. É indicado ainda que os itinerários formativos tomem como base um ou 

mais dos eixos estruturantes: investigação científica; processos criativos; mediação e 

intervenção sociocultural; e empreendedorismo. Todos estes eixos dialogam com a prática 

artística em diversas instâncias, mas gostaria de dar ênfase ao eixo dos processos criativos, 

visto que tem base na construção e criação de experimentos. Especificamente ao se falar do 

ensino de Arte e das especificidades das linguagens artísticas, este itinerário aparece como um 

laboratório de criação das múltiplas modalidades artísticas, favorecendo o ensino da Arte, a 

valorização dos aspectos criativos e a construção de obras e procedimentos. 

Estão previstas como competências específicas de Linguagens e suas Tecnologias 

para o ensino médio questões referentes à compreensão, utilização e apreciação das 

linguagens diversas, entre elas, as linguagens artísticas. Especificamente falando da Arte nos 

direcionamentos da BNCC para o ensino médio, está mais uma vez a Arte salientada como 

conhecimento humano e elemento contributivo para a formação integral do ser humano com 

foco no desenvolvimento de processos de criação nas diversas linguagens artísticas em 

separado e de forma integrada. É indicado ainda como um ambiente que engaje os alunos em 

processos criativos o lugar que propicie “[...] estudos, pesquisas e referências estéticas, 

poéticas, sociais, culturais e políticas [...]” (BRASIL, 2018, p. 482), possibilitando processos 

artísticos individuais, coletivos e/ou colaborativos desenvolvidos e potencializados pelo/no 
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ambiente escolar e que possibilitem também aspectos referentes à formação e compreensão do 

aluno como um sujeito e indivíduo pertencente a um contexto histórico, social, etc. 

Os processos podem “[...] emergir de temas norteadores, interesses e inquietações, 

e ter, como referência, manifestações populares, tradicionais, modernas, urbanas e 

contemporâneas” (BRASIL, 2018, p. 482), observando também a pluralidade e multiplicidade 

de elementos que podem funcionar como elementos norteadores da criação no ambiente 

escolar, perpassando por aspectos temáticos, metodológicos, técnicos, estéticos e diversos 

outros. O ensino da Arte deve considerar as produções e produtos realizados no ambiente de 

ensino, na cena local e mundial, considerando desde a arte feita na escola e na comunidade até 

aquela que está em museus e teatros, abrangendo todos os tipos de artes e artistas a 

possibilidades de serem investigados e experimentados durante o processo de formação do 

sujeito contemporâneo.  

Considerando esses aspectos, a BNCC da área de Linguagens e suas Tecnologias 

no ensino médio prioriza cinco campos de atuação social, nos quais suas práticas devem ser 

contextualizadas: campo da vida pessoal; das práticas de estudo e pesquisa; jornalístico-                  

-midiático; atuação na vida pública; e campo artístico. A ênfase no campo artístico deve ser 

dada por tratar dos espaços de produção, prática e exposição das manifestações artísticas, 

sendo considerados elementos importantes na construção do conhecimento artístico e 

possibilitando ao educando o desenvolvimento de diversas habilidades e competências 

referentes à própria Arte como uma linguagem e um conhecimento específico. 

Marques (2011) informa que, nas décadas de 1980 e 1990, a compreensão de Arte 

como conhecimento estava em evidência. É importante estender esse pensamento para as 

primeiras décadas do século XXI, pois essa compreensão ainda se faz presente atualmente. 

Araújo e Silva (2007) acreditam que essa concepção aproxima o ensino de Arte ao 

entendimento de que a Arte deve manter o foco nela própria, mostrando-se suficiente para os 

processos de construção do seu conhecimento sem precisar justificar construir conhecimentos 

de outras ordens ou de outras áreas. Essa compreensão faz com que aproximemos a Arte da 

perspectiva também cognitivista, ou seja, percebendo-a como passível de compreensão, de 

investigação, de experimentação e de testagem, porém esses processos ocorrendo através da 

experiência e vivência artística, agenciando-se como conhecimentos que se constroem 

partindo de outra ordem, colocando muitas vezes o próprio corpo em investigação nesse 

processo de construção criativa e de conhecimento.  

A concepção da Arte como linguagem também abre diversas perspectivas para 

novas compreensões e engendramentos de questões que foram sistematizadas e difundidas 
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pelos PCN, mas que, segundo Marques (2011), já vinham sendo trabalhadas desde o começo 

da década de 1990 por Ana Mae Barbosa, que enfatizava a necessidade de o aluno ser 

estimulado à leitura dos gestos, das imagens, dos sons, etc. Barbosa e Coutinho (2011) 

asseveram que essa compreensão abria-se para a compreensão da Arte como um ato 

comunicativo, que construía uma narrativa a partir dos meios artísticos, para que o artista 

estabelecesse um processo comunicativo com o seu espectador. 

Bacarin (2005) elenca diversas características do ensino de Arte na atualidade, 

apontando: um maior compromisso com a cultura e a história; a preocupação com as 

habilidades de apreciação de uma obra; o aguçamento da sensibilidade; a flexibilização ao 

desconhecido; a ampliação da ideia de criatividade, entre outras. Assim, pontua ainda que a 

busca por uma maior compreensão e aprofundamento nas investigações dos processos 

criativos está tomando o lugar de uma visão demasiadamente ingênua e emocional do ensino 

da Arte. A Arte passa a ser sentida com outros olhos, ouvidos, bocas, peles, etc., 

ressignificando seu lócus no mundo, na sociedade e no ambiente escolar e consequentemente 

ressignificando as práticas de ensino também.  

Barbosa e Coutinho (2011, p. 32) explicam que o “[...] Brasil foi se constituindo 

a partir de apropriações de modelos estrangeiros, deglutidos e antropofagicamente 

transformados por nossas necessidades”, demonstrando que muitas das políticas públicas 

que tratam do ensino de Arte e das questões metodológicas e estratégicas foram importadas 

e reprocessadas para uma adequação aos nossos contextos. Vale salientar ainda que, o 

surgimento das pós-graduações em Arte e em suas linguagens específicas e a ampliação dos 

cursos superiores nesta área estão fazendo com que cada vez mais se desenvolvam e se 

estruturem metodologias, estratégias e abordagens de ensino, fazendo com que cresçam 

exponencialmente nossas propostas artístico-pedagógicas para o ensino de Arte no Brasil.  

 

6.1  Aspectos casulares na visão crítica da pedagogia: as reverberações na Arte-                     

-Educação Pós-Modernista e sua perspectiva de conhecimento e linguagem 

 

Durante o período apontado como visão crítica da pedagogia ou pedagogia crítica, 

diversos aspectos casulares podem ser apontados. Nesta fase, encontramos diversas 

reverberações, remasterizações e algumas perpetuações tanto do período da pedagogia 

tradicional quanto do período da pedagogia nova. Vale ressaltar ainda que, durante este 

período, passei por toda a educação básica como aluno e posteriormente voltei para atuar 

como professor de Arte e acompanhar diversos trabalhos durante orientações de estágios, 
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projetos e processos realizados por alunos da graduação em Teatro – licenciatura da 

Universidade Federal do Ceará (UFC), que aconteciam na escola regular. Essa perspectiva 

traz também para esta análise o olhar da vivência e da experiência desse período por diversos 

pontos de vista do evento do ensino-aprendizagem, tocando diversos aspectos casulares que 

envolvem a criação em Arte na escola ou reverberam sobre isso, como: as influências externas 

no ensino da Arte e suas reverberações da/na sala de aula; o valor dado às práticas artísticas 

pedagógicas; o status da Arte na escola como política pública na educação regular; e as 

dimensões da Arte no ensino. 

Alguns acontecimentos e experiências nos campos educacionais, artísticos e das 

experiências artístico-pedagógicas fizeram com que eclodissem alguns aspectos casulares 

neste período através de seu impacto nas áreas citadas e suas reverberações dentro das 

práticas de ensino. O regime militar devolveu à educação o foco na preparação para a mão de 

obra, do trabalho, com o foco em formar profissionais para que pudessem atuar no mercado 

de trabalho e acompanhar o processo mundial de industrialização. Essas questões fizeram com 

que ideologicamente as perspectivas educacionais fossem direcionadas às disciplinas 

cognitivistas, que poderiam fazer com que o aluno tivesse um desempenho de qualidade na 

execução de uma função dentro de uma cadeia produtiva maior. A Arte, porém, vem a 

aparecer como um elemento humanizador do currículo e é com isso que a Arte ganha espaço 

legalizado no currículo e tem diversos avanços políticos, ainda que cheios de práticas 

questionáveis. Outro elemento que merece ser salientado como um dos disparadores para os 

elementos casulares dessa época é o Movimento de Arte-Educadores do Brasil, que fez com 

que fossem formadas diversas associações em amplos níveis nacionais, entre elas a Federação 

de Arte-Educadores do Brasil (Faeb), instituição que realiza o ConFaeb, evento que reúne 

anualmente professores, licenciandos e pesquisadores do ensino de Arte no Brasil, 

proporcionando uma prática de socialização de práticas, estratégias e métodos de criação em 

sala que vinham sendo rascunhados por seus profissionais.  

Além disso, deve-se salientar que nesse período foram criados os cursos de 

graduação e pós-graduação voltados ao ensino da Arte e de suas linguagens em específico, 

fazendo com que as pesquisas e investigações acerca do processo criativo, além de ganharem 

espaço e notoriedade, pudessem ser disseminadas. Com o processo de redemocratização, a 

escrita da nova constituição, garantindo o direito à Arte e à cultura, a pressão internacional de 

órgãos como a Unesco, a LDB/1996 manteve a Arte no currículo, porém ela passa a ganhar 

status de disciplina e agora figura hierarquicamente no mesmo nível dos outros componentes 

curriculares, fazendo com que as práticas artísticas pedagógicas se estendessem por todo o 
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território nacional e também proporcionando o aumento significativo de práticas de criação no 

ambiente escolar.  

As questões da visão crítica da pedagogia ou pedagogia crítica fizeram com que o 

aluno pudesse ser considerado de uma perspectiva mais ampla, encarando suas múltiplas 

dimensões e observando que ele possui outras áreas na vida que merecem ser potencializadas 

dentro do ambiente escolar. Com isso, o ensino passa a fazer uma abordagem que 

problematiza o discente dentro de um lócus e considera suas variáveis, contextualizando o 

ensino aos seus espaços, seus tempos, suas questões, abrindo, assim, a possibilidade de a Arte 

na escola tocar questões como a formação estética, identitária, crítica, sensível, criativa, etc. 

do aluno.  

O mundo está em movimento, e esse deslocamento provoca movimentação em 

todas as áreas, como a Arte, a educação e o ensino da Arte. Vamos agora atentar para os 

aspectos casulares que tratam das influências externas no ensino da Arte e suas reverberações 

da/na sala de aula. Os aspectos casulares que orbitam essa questão dizem respeito 

especificamente ao ensino de Arte no período do regime militar, quando diversas questões 

sobre o ensino de Arte reverberaram sobre a perspectiva da criação em ambientes de ensino. É 

necessário deixar claro que inicialmente, nesse relativamente curto tempo em que a ditadura 

militar estava instalada, houve grandes impactos e problemáticas na prática do ensino de Arte, 

como o status de atividade, em vez de disciplina atribuída à Arte, valorização da formação 

profissional para o mercado de trabalho e da tecnicidade, práticas deturpadas dos períodos 

anteriores, polivalência artística do professor, entre outros aspectos. Como a ditadura agiu 

fortemente na censura da produção e disseminação de produtos artísticos, esse fato também 

alcançou o contexto do ensino, visto que as temáticas deveriam ser asseguradas para que 

estivessem dentro das questões ideológicas previstas e pregadas pelo então regime militar.  

Com isso, as criações – melhor designaríamos se chamássemos de cópias e 

reproduções – tratavam sobre questões que já haviam sido tocadas anteriormente em outros 

períodos pedagógicos, como as temáticas referentes às outras disciplinas, às festas cívicas e 

religiosas, às datas comemorativas, entre outras questões. Ao direcionarmos especificamente 

uma temática, tornando-a obrigatória, limitamos em diversos pontos a produção criativa do 

discente, dado que, de forma impositiva, o educando é convocado a produzir artisticamente 

sobre esse assunto. É valido salientar que esses trabalhos tinham ainda foco em apresentações 

para alegorizar eventos e culminâncias de projetos escolares, assim, além de uma temática 

predefinida, havia também um tempo definido para que essas produções acontecessem.  
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É importante lembrar que os processos de criação em geral possuem um tema e 

um tempo determinados, ainda que não sejam esses temas relativos aos abordados no 

período do regime militar, assim a existência de uma temática em si não é a questão motriz, 

mas é preciso problematizarmos o caráter da imposição do tema e de como esses 

procedimentos aconteciam muito mais inclinados à construção de um produto artístico para 

uma apresentação do que observando os aspectos relativos à construção do conhecimento 

artístico criativo, além de a escola nesse período trabalhar praticamente um tema/data 

comemorativa por mês, aligeirando os processos para os transformar em produtos. No 

processo de criação, é importante observar os interesses do discente em cada uma das 

construções e fazer com que ele encontre, no decorrer da criação, pontos de relação, ainda 

que sejam de aproximação ou distanciamento, mas que proporcionem um diálogo entre 

aluno e processo/produto.  

Nesse período, ainda é necessário observar que a ênfase na técnica foi 

reestabelecida, assim o ensino de Arte se voltou à aquisição de técnicas e procedimentos 

artísticos para a construção de obras, fazendo com que o aprendiz focasse, quase que 

exclusivamente, a execução de processamentos para a construção de algum objeto artístico, 

indo de encontro à perspectiva de formação de uma educação para a industrialização e 

favorecendo a prática de cópias, modelos, reproduções, etc., fazendo com que o processo de 

criação fosse substituído por um processo de reprodução. É ainda observando esse caráter 

do ensino voltado à técnica que a Arte ganha espaço no currículo, porém é indicada como o 

elemento humanizador, como elemento que traria uma espécie de alívio em meio à dureza 

das outras disciplinas.  

É necessário observarmos que, ao assumir que a prática artística estava no 

currículo por suas propriedades humanísticas, assume-se também que as outras disciplinas 

operavam no sentido oposto a isso, ou seja, para uma formação desumanizadora, mecânica, 

maquínica, para formar máquinas, máquinas que fossem úteis às esteiras de trabalho da 

então industrialização que o país buscava, formando literalmente mãos de obra. Mãos que 

apenas operavam procedimentos, mas não dialogavam com cabeça e coração, não discutiam 

pensamento, não envolviam emoções e sentimentos, eram somente mãos que repetiam os 

movimentos que foram adestradas a fazer. É importante observar que a perspectiva 

criacional é abafada pela aquisição de técnicas e pela apropriação de etapas e procedimentos 

para a execução de produtos.  

Dentro dos aspectos casulares que orbitam sobre o valor dado às práticas 

artístico-pedagógicas, é exatamente pela visão humanista da Arte dentro do ensino que ela é 
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localizada como um elemento hierarquicamente inferior, tanto em valorização da 

comunidade escolar como na própria regulamentação legal de componente curricular, em 

que se encontrava apenas como uma atividade educativa, e não como uma disciplina. Isso 

impacta exponencialmente os aspectos casulares, visto que, se ela é tida hierarquicamente 

como inferior, os processos dela são subjugados e tratados com desinteresse pelos 

estudantes, fazendo com que coloquem ênfase em outras áreas de conhecimento que 

possuem um status de importância mais elevado do que a Arte e acabem negligenciando os 

processos dela. O esvaziamento de conteúdo, as questões relativas à não obrigatoriedade de 

notas, o impedimento de reprovação, a redução de carga horária, entre diversas outras 

questões, fazem com que o processo criativo dentro dos ambientes escolares seja colocado 

em segundo plano.  

É importante refletirmos acerca dessa subclassificação e de que o próprio 

arranjamento escolar faz com que o valor de importância seja colocado em um plano inferior, 

observando que os alunos se adequam às questões estabelecidas pela escola, principalmente 

neste período em que são tidos como seres passivos, que apenas recebem o conteúdo 

transferido a eles pelo professor. Em resumo, o status de importância começa em plano maior, 

de forma macro, e vai sendo, aos poucos, reproduzido pelos seus planos menores, de forma 

micro, passando por diversos indivíduos e seus respectivos status dentro do ambiente escolar, 

até chegar aos sujeitos que são a ponta do processo de ensino-aprendizagem: os alunos. O 

valor dado foi conferido e estabelecido de forma vertical e unilateral, e como a escola e seus 

agentes processaram isso é apenas reverberação do que foi instituído. 

Ainda dentro desse período, um aspecto casular que ainda orbita sobre as questões 

dos valores dados à prática artístico-pedagógica é a questão da polivalência artística na 

prática docente, que desaguou em muitas questões. Os processos de criação artística em 

espaços educacionais carecem de um profissional que conduza esses procedimentos e que 

obviamente tenha o conhecimento necessário para transformar a ideia em projeto, planejar, 

executar e avaliar todas as etapas de procedimentos criativos que vão ser realizados durante a 

construção de uma obra. É importante ainda salientar que, quanto mais conhecimento e 

experiência a respeito da linguagem que está sendo trabalhada, maior será a quantidade de 

portas que esse profissional poderá abrir para indicar caminhos, sentidos e direções para a 

construção de conhecimentos e produtos artísticos. 

Com a problemática da polivalência artística, era muito comum que profissionais 

especializados em uma linguagem acabassem sendo impelidos a conduzir processos de 

criação em outras linguagens nas quais não possuíam habilidade, habilitação, ou sequer 
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intimidade ou experiências e vivências acerca delas. Quanto menos conhecimentos e 

experiências tinham, menos portas poderiam ser abertas, dessa maneira os processos criativos 

aconteciam de forma rasa, sempre recorrendo aos mesmos caminhos, sentidos e direções e 

impossibilitando que processos criativos sólidos e profundos pudessem ser construídos. 

Frutos de formações curtas e aligeiradas, os professores formados em Educação Artística 

acabavam negligenciando – talvez por falta de experiência e/ou conhecimento – etapas e 

questões importantes para os processos de cada linguagem, causando um distanciamento do 

educando no processo e corroborando a perspectiva da atividade de Educação Artística 

compreendida de forma equivocada.  

Em alguns estados é comum ainda uma prática mais preocupante e que perdura 

até os dias de hoje: professores de outras áreas ministram a disciplina de Arte. Com a 

propagação da polivalência artística, cada vez mais foram se fortificando atividades genéricas 

e rasas e foi se estabelecendo a sensação de que as atividades relativas ao ensino de Arte 

podem ser ministradas por qualquer professor. Assim, docentes de Língua Portuguesa e de 

outras áreas de ensino acabam ministrando a disciplina de Arte por diversos motivos, que vão 

desde a complementação da sua carga horária na escola à escassez de profissionais formados 

na área. Essa problemática gera questões mais profundas ainda com relação aos aspectos 

casulares, pois, a partir dessa perspectiva, esses profissionais geralmente nem para as práticas 

rasas partem, mas se detêm em aspectos históricos/teóricos e, em vez de ministrarem aulas de 

Arte, acabam ministrando aulas sobre Arte, ou ainda utilizam as aulas de Arte para 

aprofundarem conteúdos de suas disciplinas, como geometria através do desenho ou estudo de 

textos literários, negligenciando, assim, de forma profunda o processo de criação, suas etapas 

e todo o conhecimento artístico criativo que ele proporciona e constrói. 

Os aspectos casulares que envolvem criação acercam-se do status da Arte na 

escola como política pública; na educação regular, orbitam sobre como o ensino de Arte foi 

encarado pela escola durante o período da visão crítica da pedagogia, perpassando por 

diversos entendimentos, em que cada um deles tocava/toca a perspectiva da criação dentro 

dos ambientes de ensino de forma diferente. Inicialmente, no período do regime militar, o 

ensino de Arte, então denominada Educação Artística, tinha o caráter apenas de atividade 

educativa, logrando-se em um espaço hierarquicamente inferior que uma disciplina; ainda 

assim, encontrava-se como um dos componentes curriculares obrigatórios. Como 

anteriormente falado, esse fato ocasionou questões referentes ao valor dado dentro do 

ambiente escolar, levando a escola e seus agentes a negligenciarem e subjugarem o ensino de 

Arte, encarando o seu ensino de forma secundária, com menos importância e ênfase. 
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Posteriormente, após a redemocratização, a nova constituinte e a nova LDB 

indicaram que o componente curricular Arte deveria receber o status de disciplina obrigatória 

em todos os níveis e modalidades de ensino da educação básica, igualando-se às outras 

disciplinas e passando a possuir – pelo menos teoricamente – o mesmo grau de importância 

dentro do currículo escolar. É válido ressaltar que, apesar de essas progressões terem ocorrido 

legalmente, a carga impelida ao ensino da Arte nos períodos anteriores ainda faz com que ela 

seja encarada com menos importância por algumas instâncias da escola e seus agentes, que 

ainda reproduzem questões instituídas do passado.  

O status de disciplina confere ao ensino da Arte documentos que o direcionam, 

carga horária garantida, concurso para professores, necessidade de formação de novos 

profissionais, entre outras várias questões. O aluno, desse modo, é contactado com 

procedimentos criativos, desde os produzidos por outros artistas até os construídos por ele em 

sala de aula. Esse processo tem espaço para ser planejado, executado e avaliado dentro das 

práticas escolares, com foco em si mesmo, sem necessariamente precisar estar relegado às 

temáticas e datas comemorativas ou à obrigatoriedade de produzir espetáculos para 

apresentações em culminâncias e festividades.  

Assim, ao estabelecer-se como disciplina, estabelece-se também como uma área 

de conhecimento que tem questões próprias a serem tratadas, objetivos, conteúdos, 

metodologias, estratégias de avaliação, recursos didáticos, etc., em que o processo de criação 

pode se estabelecer como uma atividade de construção e problematização dos conhecimentos 

artísticos e criativos. Com o estabelecimento da BNCC, especificamente no ensino médio, 

porém, a Arte tem sua obrigatoriedade reduzida a estudos e práticas, ou seja, não é mais 

obrigatória a presença da disciplina de Arte no currículo do ensino médio, desde que existam 

estudos e práticas destas em outros componentes curriculares, projetos, etc. Esse status, que 

ainda está em processo de implementação nas escolas brasileiras, pode abrir portas para 

interpretações confusas e deturpadas, podendo causar ainda a exclusão total da Arte como 

conhecimento e linguagem no ensino médio, reduzindo-a às práticas de outras disciplinas que 

a utilizam como meio, como ferramenta, como instrumento para fortalecer a construção de 

conhecimento de outras áreas, como era comum nos períodos analisados anteriormente.  

Com isso, o ensino de Arte pode ser colocado debaixo do tapete por algumas 

instituições, visto que sua presença é facultada a uma forma pulverizada e diluída em meio 

aos outros componentes curriculares e práticas pedagógicas. É necessário, contudo, 

aguardar que essa prática de ensino seja implementada e solidificada para que possamos 

fazer uma análise mais profunda sobre quais serão suas reverberações dentro dos aspectos 
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casulares, mas, de antemão, é necessário manter os olhos bem abertos para que possamos 

observar todas as movimentações e transformações que esse novo status pode estar 

conferindo ao ensino de Arte. 

Com a proposta do Plano Nacional de Educação que aborda como uma de suas 

metas a integralização da educação básica, foram surgindo experiências que têm 

proporcionado ao ensino de Arte novos ares e possibilidades. Com a integralização, o 

currículo precisou ser estendido e, junto com essas questões, além das disciplinas 

obrigatórias, estão sendo criadas em alguns estados, como no Ceará, as disciplinas eletivas, 

em que os alunos escolhem quais componentes curriculares irão cursar durante sua formação. 

Como esses componentes precisam ir ao encontro das necessidades e desejos dos discentes e 

das habilidades do corpo docente da escola, surgem muitas disciplinas eletivas relativas às 

práticas artísticas em cada uma das linguagens específicas e à formação de grupos e coletivos 

artísticos, fazendo com que o ensino de Arte percorra outros espaços dentro da escola.  

Apenas com o público específico daquela disciplina, o professor consegue 

ministrar suas aulas contando com um elemento fundamental para a prática artística: a 

vontade. O educando que está cursando a disciplina eletiva está lá porque optou, entre o rol de 

disciplinas oferecidas, por cursar aquela, demonstrando ainda inicialmente o interesse em 

construir conhecimento acerca daquela linguagem, colaborando com o processo de ensino-             

-aprendizagem e podendo aprofundar práticas exploradas de forma aligeirada em sala. É 

possibilitado dar ênfase em aspectos relativos à criação, à experimentação e à investigação 

artística e realizar processos criativos com um pouco mais de tempo e espaço dentro do 

currículo escolar, estendendo a prática criativa na escola. Possibilita-se também que os 

professores que possuem formação específica em uma linguagem possam ministrar aulas 

específicas, de acordo com as necessidades e particularidades de suas linguagens, bem como 

planejar, executar e avaliar processos criativos mais densos e compostos, segundo as 

especificidades da modalidade artística, provocando e proporcionando a construção de 

conhecimentos artísticos criativos específicos ao processo de criação em uma linguagem 

específica. 

Os aspectos casulares a respeito das dimensões da Arte no ensino dizem respeito a 

como a Arte foi trabalhada, em seu aspecto de criação, de forma prática na sala de aula; como 

ela era encarada em sua constituição. A abordagem que mais ganhou notoriedade durante esse 

período foi a abordagem triangular, que indicava que a prática do ensino de Arte deveria ser 

pautada no fazer artístico, na leitura de obra e na contextualização. Essa abordagem abriu 

diversas portas dos aspectos casulares, pois os três ângulos propostos pela abordagem se 
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correlacionam com o processo de criação: primeiramente a produção diz respeito exatamente 

ao processo em que as obras são produzidas, ou seja, o procedimento responsável por dar vida 

a uma obra, assim, neste ângulo, o aluno deveria ser estimulado a passar por processos 

criativos. Já quanto ao ângulo que compreende a leitura de obra, o processo de compreensão e 

de fruição de um produto artístico, toca o processo de criação no âmbito de que, quanto mais 

nos colocamos em diálogo com algo, mais nos apropriamos dele, quanto mais lemos sobre 

algo, mais nos apropriamos da linguagem em que ele está construído, assim o procedimento 

de apreciação faz com que possamos nos munir de questões que vão desde as técnicas 

utilizadas até as temáticas abordadas e possamos potencializar o processo de criação, além de 

abrir portas de pensamentos e ideias. Com relação ao ângulo da contextualização, elemento 

que direciona o ensino para a compreensão de aspectos históricos, metodológicos, teóricos, 

etc., o processo de criação se relaciona no âmbito do entendimento de como estas variáveis 

influíram no procedimento de construção da obra, fazendo com que o aluno se ambiente a 

respeito do produto artístico e consiga compreender quais foram as influências/interferências 

externas no processo. É necessário perceber que, ao investigar, experimentar e compreender 

outros procedimentos, estamos também alimentando nossos conhecimentos sobre os 

processos de criação, suas etapas e fases. Ao alargarmos a nossa zona de compreensão dos 

procedimentos criativos, alargamos também as possibilidades de criação. 

Uma outra dimensão do ensino da Arte que precisa ser evidenciada é a 

compreensão da Arte como conhecimento, que foi introduzida nesse período. Anteriormente a 

Arte na escola era dimensionada apenas como um veículo de informações, uma ferramenta, 

um instrumento, um meio, uma passagem, mas não possuía foco direcionado a si mesma. Os 

outros componentes curriculares possuíam seus focos de aprendizagem direcionados à 

compreensão deles mesmos com o objetivo de construir conhecimentos acerca deles próprios. 

Somente nesse período é que a dimensão do conhecimento é estabelecida para a Arte, através 

dos documentos educacionais nacionais, que indicam a Arte como área do conhecimento.  

É preciso compreender que, com a relocação dessa dimensão da Arte para ela 

mesma, ela pôde passar a se preocupar com seus próprios procedimentos, entre eles 

obviamente os processos de criação, assim as construções de ensino-aprendizagem 

perpassavam por um caminho mais direcionado às especificidades de cada etapa do processo 

criativo do que a mensagem que estava sendo contada. O foco é realocado.  

Costumo dizer aos meus alunos que, quando vamos a uma aula de Matemática, 

vamos para aprender Matemática; quando vamos a uma aula de História, vamos para aprender 

História; então, quando vamos para a aula de Arte, vamos para aprender Arte, ou seja, ao se 
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ensinar Arte, não se busca oferecer conhecimentos de outras áreas ou capacitar os discentes 

para habilidades fora das habilidades artísticas, mas compreender a Arte como propulsora da 

Arte em si, como fonte de conhecimento nela mesma. É claro e explicito que, com as aulas de 

Arte, é possível construir e se constroem diversos conhecimentos relativos às outras áreas, 

mas, quando se compreende e afirma a Arte como conhecimento, está-se outorgando o direito 

de ela se bastar por si, sem necessariamente estar vinculada a outra área do conhecimento para 

poder se validar; ela se valida por si só; ela é conhecimento por si só; ela ensina por si só. 

Colocando de lado questões que foram anexadas ao processo de ensino-aprendizagem da 

Arte, é possível focar em seus próprios processos criativos.  

Em relação à dimensão do ensino de Arte que a compreende como linguagem, 

alguns aspectos casulares precisam ser elencados. Primeiramente é necessário compreender 

que esta visão é trazida pelos documentos educacionais nacionais que encaixam a Arte como 

componente curricular da área de Linguagens, assim a Arte passa a ser compreendida na 

lógica de um processo de comunicação. Ao relacionar essa perspectiva com os processos de 

criação, podemos dizer que o procedimento de concepção de uma obra, para ser entregue ao 

público, precisa ser similar ao processo de criação de um texto para ser entregue ao leitor. E, 

dentro dessa dimensão, são atreladas as visões anteriores da Arte, em que técnica e expressão 

se misturam para a construção de um discurso. Na visão que compreendia a Arte como 

técnica, a ênfase dos processos de ensino-aprendizagem era dada ao produto, ou seja, o 

discente deveria reproduzir padrões e procedimentos que resultassem na produção de obras 

que seguissem um modelo, como resultado de uma técnica. Já na visão que compreendia a 

Arte como expressão, a ênfase dos processos de ensino-aprendizagem era destinada aos 

processos criativos, ou seja, o educando deveria experienciar e experimentar as etapas 

criativas, observando todo o seu engendramento para a construção de uma obra, porém, em 

alguns casos, negligenciando inclusive o objeto que viria a ser construído.  

Já na visão que compreende a Arte como linguagem, a perspectiva a ser encarada 

é observar as respectivas potencialidades tanto no processo quanto no produto, 

compreendendo que cada uma dessas etapas do ensino-aprendizagem artístico possuem 

elementos potencializadores da construção do conhecimento em Arte. Quando estamos a 

aprender a escrever/ler, primeiro aprendemos as técnicas, conhecemos as letras, formamos as 

sílabas e as palavras e vamos gradativamente compreendendo a construção do texto; quanto 

mais sabemos sobre aquela linguagem, mais sabemos moldá-la para a construção de um 

discurso, para expressarmos o que queremos, relacionando, assim, técnica e expressão na 

construção de um discurso. Na Arte, não é diferente. A dimensão de compreensão como 
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linguagem pressupõe uma relação entre técnica e expressão para a construção de um discurso, 

neste caso, um discurso artístico. 

O conhecimento técnico facilita a construção da expressão e a experimentação da 

expressão treina o conhecimento técnico. Uma relação íntima e quase indissociável, mas cada 

uma com suas especificidades. Os processos de criação, dentro da dimensão da Arte como 

linguagem, atravessam o terreno que põe em diálogo técnica e expressão para a construção da 

obra. Para isso, é necessário que seja realizado um processo de alfabetização artística, em que 

o aluno seja estimulado a construir os conhecimentos básicos da linguagem para que possa se 

expressar através dela, moldando-a conforme seus anseios dentro do processo de criação. É 

comum, por exemplo, vermos os grupos que vão iniciar um processo de criação, 

principalmente na escola, fazerem um processo de preparação linguística, isto é, munir os 

discentes das ferramentas necessárias para operar dentro daquele procedimento. Quanto mais 

conhecemos a linguagem em que compomos o nosso discurso, mais liberdade teremos para 

percorrer diversos caminhos, direções e sentidos; mais liberdade de criação. 

Durante esse período, principalmente nas duas últimas décadas, os processos de 

criação vêm aparecendo fortemente em diversos documentos educacionais nacionais, em 

leis, indicados em materiais didáticos, nas pesquisas acadêmicas e pesquisas artísticas, e 

ganham cada vez mais espaço e notoriedade nos ambientes de ensino. Com isso, as práticas 

de criação em sala de aula e as investigações que tratam sobre isso precisam ser 

incentivadas, estimuladas, realizadas e principalmente socializadas, para que se construam 

cada vez mais conhecimentos acerca desse assunto e se potencializem cada vez mais as 

práticas artístico-criativo-pedagógicas em sala de aula, transformando-as em um laboratório 

de investigação cênico-educacional. 

Em uma das minhas primeiras aulas de Teatro em uma escola pública de educação 

básica regular de ensino fundamental, propus uma atividade prática com alguns jogos de 

movimentação e respostas a comandos específicos. O estado de ânimo da turma logo estava 

bem agitado e o barulho tomava conta de todo o corredor. Os aprendizes se experimentavam 

formando figuras corporais que eram delimitadas pelo meu comando e se aventuravam nessa 

experimentação. Por conta do barulho, subi em uma cadeira para continuar as minhas 

instruções de lá, enquanto os estudantes se deslocavam pelo espaço, variando velocidades e 

ritmos dos movimentos e níveis e planos dentro do espaço. Aquela agitação acabou chamando 

a atenção de outras turmas e de outros professores, até que, ao olhar para a porta da sala, 

visualizei a diretora lá, em pé, questionando-me se eu iria passar a aula inteira brincando ou se 

iria passar alguma atividade. 
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Situação similar aconteceu em outra escola pública de educação básica regular de 

ensino médio, onde também propus uma atividade prática com estímulos de músicas e gêneros 

musicais específicos. Pedi para que os discentes se movimentassem na sala de acordo com a 

música que estava sendo reproduzida pelo aparelho de som. Havia feito uma seleção de 

músicas aleatórias, de diversos gêneros distintos, com ritmos diferentes, nenhuma delas com 

letra. Solicitei aos alunos que se movimentassem de acordo com o que a música suscitava 

neles, que focassem em se deslocar através dos estímulos sonoros, observando sempre como o 

seu próprio corpo reagia e se manifestava a partir daquele elemento. Depois fomos limpando 

os movimentos exagerados e transformando a movimentação em uma partitura corporal para a 

composição de uma matriz corpórea construída a partir da música. Ao fim da aula, todos 

desenvolveram suas matrizes, quando lhes solicitei que guardassem o que tínhamos construído 

para darmos prosseguimento na próxima aula. Um aluno interrompeu-me e, com suor 

escorrendo em seu rosto, perguntou-me se nós não teríamos aula; se iríamos ficar só brincando.  

Em ambos os casos, a falta de compreensão do teatro como conhecimento e 

linguagem, de como se constrói um processo criativo nesta modalidade de Arte ou ainda de 

como se engendra um processo de ensino-aprendizagem nessa disciplina faz com que 

qualquer atividade que esteja fora do padrão da sala de aula seja encarada como brincadeira. 

Ser comparado com brincadeira não é algo ruim ou passível de descrédito para quem 

compreende as potencialidades artísticas pedagógicas de uma brincadeira, mas, naquele caso, 

a brincadeira estava sendo indicada como uma atividade sem propósitos e objetivos de ensino, 

e obviamente não era disso que se tratava.  

É preciso, assim, compreender que, na construção dos conhecimentos cênicos, é 

preciso construir junto ao aluno e toda a comunidade escolar o entendimento de que o Teatro 

é um saber que se tece por outros fios, além daqueles com os quais estamos acostumados. 

Uma aula de Teatro não tem muito a ver com cadeiras enfileiradas, um professor à frente do 

quadro que copia conteúdo nele e os alunos tomam nota disso no caderno, depois o professor 

explica e os educandos realizam uma atividade. Criar e aprender em Teatro tem a ver com 

suor, com barulho, com movimentação, com deslocamentos, com relação, com contato. Criar 

e aprender em Teatro têm a ver também com algumas técnicas artísticas; têm a ver também 

com algumas formas de se expressar e experimentar; têm a ver com o modo como 

transformamos os diversos signos da cena em um discurso para comunicar aquilo que 

pretendemos. É um processo de composição. 

Com o passar das aulas, dos processos, a escola e seus sujeitos vão 

compreendendo o Teatro e seus meandros. Nas minhas diversas experiências de ensino, 
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pude perceber que, quanto mais os alunos se permitem participar de atividades, mais vão 

construindo conhecimentos relativos à cena e mais encontram sentido nas ações que 

anteriormente eles não conseguiam enxergar como aula. Quanto mais aulas de Teatro 

acontecem na escola, mais as pessoas se acostumam com o barulho, com as cadeiras sendo 

retiradas das salas, com o modo de operação do Teatro dentro da escola e passam a entender 

suas necessidades. Nem sempre se trata de falta de empatia com a prática artística, em 

alguns casos é apenas falta de conhecimento de como esta funciona. Quando a escola 

entende o Teatro como conhecimento, ela permite que possam ser construídos ainda mais 

conhecimentos sobre ele. 

Compreender a forma como a criação aparece em todo o trajeto do ensino da 

Arte e do Teatro na história da educação brasileira faz com que possamos observar como 

esses aspectos reverberam nas práticas contemporâneas do ensino do Teatro e como se é 

possível lidar com esses aspectos casulares em diversas situações adversas de sala de aula 

ou ainda utilizar suas estratégias e constituições metodológicas para a qualificação de um 

processo de ensino-aprendizagem em Teatro. Para isso, é necessário sensibilidade do 

professor para perceber onde e de que forma os aspectos casulares podem funcionar como 

potencializadores e problematizadores ou aparecem como bloqueadores e mortificadores 

dos processos de criação. 

Para compreender o seu Teatro e seus complexos criativos, suas questões 

específicas ou até mesmo os processos de criação que nele se engendram, é necessário que se 

abandone a mordaça das velhas práticas e se abram os olhos para uma nova forma de ver, que 

já não é tão nova assim, mas que ainda é pouco conhecida de alguns. Ao professor de Teatro, 

a missão de derrubar essa mordaça. 
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7  ROTA 7: AS AREIAS SOLTAS AO LONGO DO CAMINHO: ENLINHADOS DE 

FRONTEIRAS – A SENSIBILIDADE, A CRITICIDADE E A CRIATIVIDADE NO 

ENSINO DE ARTE 

 

Ao conectarmos esses aspectos casulares levantados aos processos artístico-                      

-pedagógicos e criativos, é-nos possibilitado mapear de forma intercruzada as rotas movediças 

instauradas nesses procedimentos, observando como podem ser potencializados, 

problematizados e estimulados para possibilitar um ensino-aprendizagem que aflore a 

sensibilidade, a criatividade e a criticidade. Podemos criar uma série de pontes possíveis em 

torno das reverberações desses aspectos. Ao resgatarmos a ideia larrosiana das experiências, 

de que elas se configuram e se tornam vivências significativas quando nos tocam e nos 

atravessam de alguma forma, trazemos à tona a possibilidade de que a não observação dos 

aspectos casulares no processo de ensino-aprendizagem da Arte e de suas linguagens faz com 

que os alunos possam passar pelas estratégias de ensino executadas e estas não passem por 

eles, não os atravessem e não se tornem de fato significativas. São reproduzidas ações 

anteriormente já praticadas e observadas como práticas ineficazes de ensino e que de fato 

acabam negligenciando aspectos relevantes da criação, do ensino e da Arte. 

Aos pais, aos gestores e aos outros professores os aspectos casulares podem aluir 

a compreensão da amplitude de um processo de criação e de como se engendra um processo 

de ensino em Arte, de como o conhecimento se constrói de forma gradativa e se organiza por 

outra ordem além das que conhecemos. O conhecimento em Arte se constrói através também, 

mas não exclusivamente, do cognitivo, dessa forma construímos conhecimentos somático-          

-corpóreos, sonoro-musicais, visuoimagéticos, cênico-teatrais, entre outras várias 

possibilidades. É preciso, assim, compreender que não se trata de uma disciplina como as 

outras, mas de uma disciplina que orbita outras instâncias, por isso suas práticas são 

específicas e suas metodologias e abordagens particulares.  

Ainda quanto aos outros professores, os de outras áreas, principalmente aqueles 

que se dispõem – ainda que de maneira obrigada – a ministrar aulas do componente curricular 

Arte, os aspectos casulares podem revelar questões que não se conheciam anteriormente. Em 

nossa sociedade, vamos reproduzindo o que aprendemos; levamos os moldes, os modelos 

literalmente da forma como nos foi ensinado para a sala de aula. Assim, para observarmos que 

uma prática é questionável ou não, devemos considerar questões que podem ser importantes. 

É necessário que tenhamos uma atitude crítica e busquemos formações para que possamos 

construir outras percepções além das que nos foram ensinadas como cânones e dogmas do 
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ensino, da Arte e da criação. Com isso, gostaria de esclarecer que este trabalho não 

compreende uma caça aos professores que em algum momento de sua história docente 

reproduziram práticas questionáveis, que escondem os potenciais criativos da prática 

educativa, mas corresponde a uma possibilidade para uma tomada de consciência. Não se trata 

de um professor que faz isso por maldade ou tentando propositalmente desgastar o processo 

de ensino-aprendizagem em Arte, mas de um professor que precisa de uma tomada de 

consciência para a compreensão e conhecimento de processos que estimulam e afloram as 

possibilidades de construção de conhecimentos artístico-criativos através do ensino da Arte, 

da compreensão de como os aspectos casulares podem agenciar essas questões. 

Aos professores de Arte e de suas diversas linguagens, como Artes Visuais, 

Dança, Música e Teatro, os aspectos casulares e suas reverberações apresentam a 

oportunidade de uma extensão da compreensão das práticas adotadas em sala de aula, bem 

como também formas de pensar e repensar os planejamentos, as execuções, as avaliações, as 

estratégias de ensino, as metodologias de ensino, os projetos, os processos, os produtos, os 

conteúdos, as habilidades, as competências, os objetivos de ensino, em suma, todas e 

quaisquer questões que envolvam o ensino de Arte de forma direta ou indireta. Esses aspectos 

nos apresentam as formas de organização do ensino, além de nos colocar em contato com 

experiências consolidadas e suas possíveis reverberações, abrindo-nos campos de possíveis 

reflexões acerca de como lidar com situações diversas e adversas e a possibilidade de 

justificar as escolhas realizadas em um processo.  

No ensino de Arte e de suas linguagens, o professor precisa estar constantemente 

justificando e explicando seus procedimentos, educando a comunidade escolar inteira: os pais 

que não entendem por que o aluno chega suado em casa; os gestores que não compreendem as 

práticas como atividades de construção de conhecimento; os educandos que questionam os 

conhecimentos que não pertencem à mesma ordem das outras áreas de ensino; os funcionários 

que não compreendem que as cadeiras precisam, vez por outra, serem retiradas das salas de 

aula para que se consiga um espaço mínimo e que se consigam condições mínimas de 

trabalho; os outros professores que não compreendem que o barulho, às vezes, é necessário na 

sala de aula e faz parte dos processos criativos, entre diversas outras possibilidades. O 

professor de Arte não ensina só ao aluno, mas à comunidade escolar inteira.  

Para isso, é necessário optar por estratégias de ensino, e os aspectos casulares 

podem indicar caminhos ou descaminhos possíveis de acordo com cada necessidade, com 

cada contexto, considerando as variáveis apresentadas. Nem sempre a estratégia utilizada com 

uma turma funciona com todas as outras. Nem sempre a estratégia utilizada com um aluno 
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funciona com todos os outros, assim, quanto mais se conhecer o campo das ações possíveis 

que engendram a criação, mais múltiplas e plurais podem ser as abordagens do professor.  

Resgatando a ideia de que os aspectos casulares salientados nos trajetos de vida e 

no percurso do ensino de Arte no Brasil influenciam a prática artístico-docente 

contemporânea, de forma que sua compreensão permite ao professor uma potencialização, 

problematização e estímulo à construção de conhecimentos relativos à criação e seus 

processos, possibilitando um ensino-aprendizagem que aflore a sensibilidade, a criatividade e 

a criticidade, resgatamos questões fundamentais para a compreensão dos alcances artístico-             

-pedagógicos e criacionais dos aspectos casulares. O ensino de Arte e de suas respectivas 

linguagens é repleto de mal-entendidos e questões soltas. O conteúdo, na maioria das vezes, 

não é bem delimitado nas escolas e fica bastante a cargo do professor realizar seu recorte no 

planejamento. Com o advento do livro didático para a disciplina Arte, alguns docentes 

começaram a seguir “cegamente” a sequência proposta pelo material didático. Ainda assim, 

existe uma vaporização extensa da Arte como uma epistemologia sólida e sobre quais áreas 

são tocadas ao se trabalhar com esse componente em ambientes de ensino. 

Considerando as experiências que tive na escola, resgatando da minha história de 

vida diversos momentos meus de contatos com a educação: desde a educação informal das 

ruas, dos quintais, das calçadas, das praças, das salas de casa; passando pela educação não 

formal dos grupos de teatro, dos grupos de igreja, dos grupos de dança, das quadrilhas 

juninas, das bandas e fanfarras, das associações, das fundações e de outras organizações não 

governamentais; e chegando à educação formal, como aluno da educação básica, como 

licenciando, como professor da educação básica, como professor-pesquisador na graduação e 

pós-graduação, como professor formador de professores, como orientador de processos 

artístico-pedagógicos em diferentes ambientes de ensino, pude salientar algumas áreas que o 

ensino de Arte e de suas linguagens conseguem tocar. Esse lugar de toque, porém, relaciona-         

-se com ações que promovem um ensino com experiências significativas de criação, para isso 

são necessárias a percepção, compreensão e consideração dos aspectos casulares e de seus 

efeitos dentro das estratégias metodológicas adotadas. Com isso, vou salientar aqui três áreas 

que os processos artístico-pedagógicos criativos podem potencializar através da percepção, 

compreensão e consideração dos aspectos casulares: a sensibilidade, a criticidade e 

obviamente a criatividade. 

A sensibilidade, a criticidade e a criatividade poderiam se configurar como 

possíveis caminhos do ensino de Arte na escola. Trajetos que podem partir do mesmo ponto 

em direções diferentes e que acabam fortalecendo o próprio ato de caminhar. Esses três 
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territórios – entre vários outros possíveis – poderiam ser observados como elementos 

reverberativos do ensino de Arte na escola. Ao se conduzir processos de ensino-aprendizagem 

em Arte nas salas de aula da educação básica, existem três zonas para a construção de 

conhecimento que são estimuladas nos sujeitos: a sensibilidade – em que se é instigado a 

sentir o mundo e seus sujeitos; a criticidade – em que se é instigado a problematizar o mundo 

e seus sujeitos; e a criatividade – em que se é instigado a criar no/sobre o mundo e seus 

sujeitos. A partir das observações dos aspectos casulares salientados nas experiências e 

vivências e nos trajetos do ensino da Arte, pode-se indicar o processo de criação como 

elemento disparador dessas zonas citadas. Percebendo ainda a falta dessas perspectivas nos 

alunos da sociedade contemporânea e a formação de pessoas adormecidas, acríticas e não 

criativas, é que o trabalho com os processos de criação em ambientes educacionais encontra 

seu principal pilar de motivação para realização, indicando sentidos que justificam e 

fortalecem sua relevância. É tirar os sapatos e sentir o território percorrido com os próprios 

pés, bem como conseguir perceber as variáveis dos terrenos do trajeto; é traçar as rotas e 

observar quais são os elementos nela presentes. 

É necessário deixar claro novamente que os aspectos casulares aqui apontados são 

alguns salientados nesta investigação, na reconstrução da minha narrativa de vida e na 

percepção dos trajetos do ensino de Arte na educação brasileira. Logo, não se trata de uma 

lista total, delimitada e encerrada, em que não cabem outros aspectos casulares nem se pode 

questionar os que estão aqui colocados. Trata-se, portanto, de um recorte de olhar, que pode – 

e deve – ser problematizado e questionado, do qual podem ser retirados os excessos, 

preenchidas as lacunas e estendidos seus limites. Como uma investigação do campo do ensino 

da Arte, suas variáveis devem ser sempre consideradas e os aspectos casulares gerados por 

elas também. 

Faz-se, assim, necessário perceber que a compreensão desses aspectos toca a 

prática docente do professor de Arte e reverbera no planejamento, execução e avaliação de 

estratégias dentro da sala de aula, aflorando no discente o contato e a exploração da 

sensibilidade, da criticidade e da criatividade. Compreende-se que a prática artístico-                    

-pedagógica que observa essas questões relativas à criação se afasta de práticas questionáveis 

que exatamente distanciam o aluno de sua experiência criativa e corrobora a construção de um 

sujeito insensível, acrítico e não criativo, como é possível depreendermos dos exemplos de 

experiências relatados por mim na narrativa de algumas experiências. Perde-se, desse modo, a 

chance de minimamente estimular esses campos através da observação dos aspectos casulares. 

É preciso ainda observar que não é possível tabelar de fato quais aspectos casulares estimulam 
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cada um desses elementos, pois atingem amplas áreas de formas e potências distintas, mas é 

possível aproximar alguns aspectos casulares apontados nesta investigação desses campos 

para a extensão da compreensão de suas capacidades formativas.  

Ao criarmos pontes entre os aspectos casulares relativos à sensibilidade, podemos 

trazer algumas questões que tocam o reconhecimento da ampliação de possibilidades de 

compreensão do ser humano, do aluno, dos professores e dos espaços, em que anteriormente 

eram vistas de uma forma dura e estática e em determinados momentos passam a ser 

consideradas outras facetas dessas mesmas áreas. Assim, a compreensão de que algumas 

práticas artísticas criativas articulam outras ordens desses elementos, em que as vivências e 

experiências começam a ser consideradas, os conhecimentos prévios, faz com que ampliemos 

a possibilidade de sentir, no sentido de que antes percorríamos os processos em ensino da 

Arte apenas pela lógica da cognição, e alcançamos, assim, a lógica do sensível. As escolas 

ampliam sua percepção para além de um espaço de reprodução de modelos, compreendendo 

sua capacidade de construção de conhecimentos, e não somente de conhecimentos relativos ao 

cognitivo, mas passando pelas ordens somático-corpórea, sonoro-musical, visuoimagética e 

cênico-teatral. O professor passa a ser um sujeito que mais sensibiliza o aluno para a 

construção do conhecimento do que de fato entrega a ele o conteúdo para que ele 

passivamente absorva. O afetivo, o sensorial, o emocional, o experimental e o experiencial 

entram em voga e sustentam a construção e potencialização da sensibilidade, em que agora o 

sentir é considerado no processo e o processo pode aflorar o sentir. A criação, nessa 

perspectiva, extrapola seus limites estabelecidos e entra em campos do sentir, a si, o outro, o 

espaço, o processo e a própria criação. 

Ao criarmos pontes entre os aspectos casulares relativos à criticidade, 

encontramos ainda, partindo das questões discutidas acima, a possibilidade de compreensão 

de que o processo de ensino se reestrutura para uma posição mais ativa de seus sujeitos, ou 

seja, o aluno não é simplesmente informado de alguma coisa, ele é colocado em um processo 

que o estimula a formular suas questões e a gerar seus processos de construção de 

conhecimento, possibilitando se tornar mais crítico. A questão da criticidade também passa 

pela observação (e talvez negação) do caráter de instrumentalização, de ferramentalidade, da 

compreensão da Arte apenas como suporte para outros dispositivos, visto que deixamos o 

lócus de lugar de questionamento e problematização para a construção de discursos críticos 

para ocuparmos o lugar de mensageiros panfletários. Como já foi discutido anteriormente, não 

estamos buscando uma Arte que não tem mensagem ou que não diz nada, mas estamos 

falando sobre uma Arte em que são impostas as narrativas a serem trabalhadas e as formas por 
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meio das quais elas devem ser trabalhadas, em detrimento e negligência das próprias 

epistemologias da Arte. O discurso se torna mais importante do que o que se constrói de 

conhecimento. Sobre o que o educando quer falar? Ele quer afirmar ou criticar? Como se 

estabelece nele o estímulo ao questionamento? A pergunta? A investigação? Estimular a 

criticidade se relaciona com possibilitar a crítica, e não apenas com reproduzir o que já está 

dado. Passamos por instrumentalizações de diversas naturezas, como pertinentes à formação 

de habilidades do mundo do trabalho e construção de mão de obra para a indústria, à 

evangelização, à colonização, ao ensino-aprendizagem de disciplinas de outras áreas e ordens, 

ao entretenimento de festividades, à homenagem a datas comemorativas, à formação humana, 

à formação de caráter, à formação cidadã. É evidente que algumas dessas questões são (e não 

negamos isso) inerentes à prática artística, mas o que queremos aqui problematizar é qual 

evidência é dada durante o processo artístico-pedagógico e criativo que possibilite a 

construção crítica do aluno, e não apenas a reprodução das questões já dadas e estabelecidas.  

O aspecto casular referente ao rompimento com as práticas anteriores também encontra na 

crítica um dos seus elementos que podem ser salientados, pois é exatamente dos rompimentos 

com as questões estabelecidas que a crítica se nutre.  

Ao criarmos pontes entre os aspectos casulares relativos à criatividade, estamos 

interconectando a Arte, seus processos e seu ensino a ela mesma, pois a criação está 

intimamente ligada aos processos criativos, à compreensão das etapas e fases e a como a 

construção do objeto artístico nos faz construir conhecimentos relativos à criação e à própria 

Arte. Os aspectos casulares que tratam das díades (que devem ser superadas como forças 

antagônicas) técnicas – expressão e produto – processo revelam muitas questões pertinentes à 

criatividade. É preciso, assim, compreender a importância desses elementos em separado para 

compreender a importância deles no todo. A técnica é parte integrante do processo criativo, 

logo, quanto mais se conhecem estratégias, formas de manejo da matéria-prima, metodologias 

de criação e procedimentos, mais se ampliam as possibilidades criativas, porém o perigo corre 

pelo lado oposto, dado que, caso se considere apenas a técnica, a criação pode cair na 

reprodução, na cópia, no modelo, na construção de uma obra sem alma. A expressão também 

faz parte do processo criativo, logo explorar possibilidades expressivas faz com que o sujeito 

conheça situações de criação e compreenda como lidar com diferentes aspectos da construção 

em Arte, contudo o perigo corre também pelo lado oposto, dado que, caso se considere apenas 

a expressão, o sujeito pode cair nas criações sem compromisso, fazendo-as de qualquer jeito, 

sem preocupações, criando qualquer coisa de qualquer forma, podendo cair na construção de 

uma obra com lacunas linguísticas e que pode não cumprir seus objetivos – se é que tem 
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algum. Da mesma forma a evidência e sobrevalorização do produto e/ou do processo podem 

acabar subvalorizando aspectos que são relevantes na construção de conhecimentos do sujeito 

criativo. Por isso, faz-se necessário compreender o processo como construtor de um produto e 

um produto que é resultado – ou parte dele – de um processo. Para isso, faz-se mister 

relacionar esses aspectos casulares de forma dialógica e conectiva, fazendo com que processo/ 

produto e técnica/expressão não sejam polos antagônicos, mas que disponibilizem de relação 

para a construção de um processo exponencialmente potente na formação do sujeito criativo e 

na construção de conhecimentos relativos à Arte e à criação. Os problemas se dão a partir do 

momento de compreensão de exclusividade, em que se sobrevaloriza um desses elementos e 

se negligenciam os outros, fazendo com que o processo criativo reduza suas capacidades de 

alcance e de construção de conhecimento, dado que apenas um âmbito é salientado e 

valorizado. É preciso equilíbrio para se manter esses elementos em diálogo, de modo que cada 

um deles forneça possibilidades de construção de conhecimento da forma mais potente 

possível e de como cada um contribui na formação do sujeito criativo. 

Ainda em relação a esses aspectos casulares, a compreensão da Arte como 

conhecimento e linguagem favorece o entrelaçamento desses outros aspectos casulares-díades 

apresentados anteriormente de forma potencialmente educativa. O entendimento da Arte 

como conhecimento a coloca em um patamar de igual para igual com os outros componentes 

curriculares – ainda que essa igualdade se restrinja ao mundo das ideias e dos papéis, pois, na 

prática, os agenciamentos são bem diferentes –, e isso aproxima os sujeitos da comunidade 

escolar da compreensão do valor, da importância e das necessidades da Arte, além de 

lampejar, ainda que minimamente, questões relativas ao seu papel dentro da escola. 

Compreendida como conhecimento, é possível estudar Arte, pesquisar Arte, estabelecer 

investigações sobre questões referentes a ela mesma e aos seus processos, logo compreender 

as técnicas e expressões, os processos e os produtos faz parte do rol de conhecimento da Arte 

na formação de um sujeito criativo. Já em relação à Arte como linguagem, é quando técnica e 

expressão se relacionam intimamente, pois, para um procedimento de elaboração de um 

objeto artístico, ao criador é solicitado que construa algo que como linguagem comunique 

alguma coisa e, para isso, ele precisa dominar minimamente as técnicas daquela linguagem, 

bem como conseguir combinar aquelas técnicas para realizar sua expressão através dela. 

Dessa forma, a partir da compreensão das singularidades de cada aspecto casular desse 

procedimento, incorporam-se no educando atitude e possibilidade criativas, quando ele se 

mune de conhecimentos que lhe proporcionam a compreensão dos processos criativos, dos 
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produtos, das técnicas, das expressões, bem como também encampar e protagonizar esses 

processos, agindo na autoconstrução de um sujeito criativo. 

Os aspectos casulares tocam diversas áreas e aqui salientamos essas para que 

possamos compreender, em questão de possibilidade, a importância de que as práticas 

elencadas numa história de vida e na história do ensino das Artes podem e devem ser 

questionadas e problematizadas, bem como também estudadas e investigadas para que, a 

partir dessas observações, questões referentes a práticas futuras sejam cunhadas, com 

delicadeza e profundidade ao mesmo tempo. É possibilitado, desse modo, que o sujeito possa 

aflorar seus âmbitos sensíveis, críticos e criativos mediante práticas significativas, e não 

sufocando esses campos através de práticas que não promovem uma construção de 

conhecimento, mas uma espécie de adestramento estilizado ao estético, perdendo 

exponencialmente sua capacidade. Ao observarmos que os aspectos casulares potencialmente 

exploram as áreas da sensibilidade, da criticidade e da criatividade, qual a importância, 

impacto e relevância desses elementos para que sejam trabalhados dentro da sala de aula por 

intermédio dos processos criativos? 

Para compreendermos a importância e necessidade da presença desses elementos 

no ensino de Arte e na formação do ser, é preciso partirmos da observação do impacto da 

ausência desses mesmos nos alunos. Ao analisarmos o território da sensibilidade, podemos 

observar como na sociedade cada vez mais encontramos sujeitos insensíveis; as pessoas 

atravessam o cotidiano e sequer o processam por outras ordens além da cognitiva – que 

também, muitas vezes, é negligenciada. Passamos pelos lugares e não os sentimos, tanto no 

sentido de sentimentos, de afetos, quanto no sentido de sensações, dos sentidos humanos. Não 

sentimos o ar que respiramos; não sentimos as relações à nossa volta; não nos sentimos; não 

sentimos o universo, seus sujeitos e suas interconexões.  

Na ordem da sensibilidade, passamos pela compreensão do processamento de 

sensações e sentimentos, no sentido do toque e reconhecimento, em que o olhar toca aquilo 

que é visto e reconhece nele elementos provocativos de ideias, de questões, que afloram 

reflexões e reverberações também corporais, sonoras, imagéticas. Os outros sentidos também 

se encontram na mesma ordem, ao observarmos, por exemplo, por quantas vezes nos 

desligamos do mundo e não percebemos algumas particularidades, especificidades, 

singularidades de corpos e sujeitos que nos atravessam no cotidiano. Mas será que nos 

deixamos ser atravessados, no sentido do afeto, de nos permitir sentir os sentimentos e 

encontrá-los também nas ações do cotidiano, de ver gestos e compreendê-los a níveis de 

emoção, de nos sensibilizarmos para processar o mundo para além do simples raciocínio e da 
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decodificação do mundo? O mundo não compreende apenas a decodificação de códigos 

estabelecidos, mas a observação dos impactos deles no corpo, na mente, na alma, no espírito e 

em diversas e amplas instâncias do sentir. Sentir em diversos sentidos, inclusive nos sentidos 

de trajetos outros. Para esse processo de sensibilização, para a extensão das possibilidades de 

processamento do mundo, para a observação do mundo por outras ópticas, é necessário 

degustá-lo por outros sons, senti-lo por outras imagens, ou seja, experimentá-lo por outros 

vieses além dos convencionais, abrindo, assim, diversos trajetos possíveis. Sem sensibilidade, 

pouco avançamos na construção de um sujeito multidimensional, pois acabamos investindo 

somente nas dimensões já estabelecidas e favorecendo a compreensão da cognitividade e 

processamento do mundo apenas por essa via, que não deve ser negligenciada, mas também 

não pode ser exclusiva. Desse modo, a construção do sujeito sensível passa também pela 

compreensão das ampliações das possibilidades de entendimento de mundo a partir do sentir, 

de sentimentos e de sensações. Ainda no campo da possibilidade, um sujeito sensível abre 

portais para outros trajetos de caminhos sensíveis, dilatando as possibilidades de sentir e 

alcançando outros estágios.  

Nossa sociedade é repleta de sujeitos insensíveis, que se recusam a sentir, 

inclusive até rechaçam qualquer tipo de atividade que, de alguma forma, lhes toque a 

sensibilidade, por medo de demonstrarem fragilidades e vulnerabilidades, com receio de se 

mostrarem rasgáveis, de se colocarem em transparência e, assim, exteriorizarem questões 

pessoais e tornarem públicas questões particulares. Não se trata exclusivamente de exposição, 

mas se trata de uma disposição a sentir, a se colocar em diálogo com o universo por outras 

ordens. Fazer-se sensível esbarra em construir percepções sensíveis e observar no mundo, nos 

seus sujeitos e nas suas relações aspectos de sensibilidade. Faz-se necessário, então, 

compreender a potencialidade da sensibilidade na formação do sujeito e como esse elemento 

pode ser contributivo para a formação de diversas dimensões humanas, em que os sujeitos se 

colocam em um campo de afetação e porosidade através do próprio processo de exploração 

sensível, verificando, assim, em si, no outro, no mundo e nas relações os alcances do ser 

sensível na sociedade contemporânea. Dessa forma, esses pensamentos são efervescidos pelo 

ensino da Arte, atentando para os processos sensível-criativos e seus engendramentos 

artístico-pedagógicos que são explorados por eles, interconectados aos aspectos casulares e 

suas capacidades exploratórias, experienciais e relacionais. 

A insensibilidade assola fortemente o sujeito e faz com que ele acabe bloqueando 

algumas vias de acesso. Duarte Junior (2000) aponta o adormecimento dos sujeitos do mundo 

contemporâneo e atribui esses adormecimentos a fatores que vieram da idade moderna. Ele 
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faz uma série de constatações que informam o quanto deseducados e embrutecidos estão os 

sujeitos da nossa sociedade, associando esse fator a diversas questões, entre elas a degradação 

do ambiente social, a rudeza do espaço urbano, a deterioração ambiental crescente, a visão 

mecanicista e fragmentada do ser humano, entre outras questões. A cada dia, naturaliza-se a 

insensibilidade, a qual é propagada através de algumas práticas educativas que estão mais 

interessadas em preparar para o mundo do trabalho do que em aflorar facetas plurais no 

sujeito contemporâneo. A cada dia, exige-se dos sujeitos uma adaptação a um mundo do 

trabalho que não considera as necessidades e ritmos particulares, mas que lhes exige que 

realizem um trabalho que seja financeiramente produtivo, desvelando uma ação automatizada, 

mecanizada e que reproduz uma série de ações com o objetivo voltado apenas à execução e 

construção de algo em específico, transformando o sujeito em uma máquina em uma linha de 

produção que executa uma operação. Aproveito para que levantemos o questionamento sobre 

o que se tem de criador nessas ações. Aqui estabelecemos um confrontamento entre o ato 

criacional e o aspecto da insensibilidade, em que se apresentam como polos antagônicos que 

se enfrentam em diversas relações sociais, artísticas e educacionais. 

A problemática do anestesiamento é também percebida, refletida e endossada 

dentro do ambiente escolar em algumas ações, em que, por exemplo, também notamos uma 

regressão da sensibilidade, desvelando uma negação do sensível como conhecimento 

significativo na formação do aluno, gerando questões na (in)capacidade do sentir. O 

conhecimento do sensível é subjugado no espaço escolar. Nesse ambiente, em algumas 

situações e circunstâncias determinadas, esses conhecimentos foram classificados e 

hierarquizados como epistemologias de baixa complexidade em comparação com as outras 

disciplinas ou até mesmo como entretenimento, descanso do cansaço provocado pelas 

disciplinas tidas como sérias, entre outras práticas já apresentadas aqui no resgate do trajeto 

pessoal formativo e do ensino de Arte. Por conta dessas questões, muitas vezes, esses 

ambientes acabam reproduzindo técnicas e estratégias realizadas desde os tempos da 

colonização, que acabam endossando, cada vez mais, o fato de que os conhecimentos válidos 

e úteis para a sociedade são os conhecimentos eminentemente cognitivos, desconsiderando 

diversas dimensões do estudante e de suas capacidades; ao invés de estimularem uma prática 

sensível, produzem um bloqueio das faculdades do sentir. 

Em vistas de um ensino de Arte que se insere nessas condições questionáveis, 

Duarte Junior (2000) apresenta a perspectiva da necessidade de uma educação (do) sensível, 

ou seja, fazer com que se perceba e sinta de forma ampla o mundo que nos cerca, indicando a 

necessidade de se voltar à raiz da palavra “estética” e estimular a capacidade do ser humano 
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de sentir a si próprio e o mundo, observando ainda a sua integração, fazendo aflorar 

possibilidades para uma abordagem educacional mais ampla, que considere outras dimensões 

dos sujeitos, percebendo que eles podem construir conhecimentos sensíveis, que podem ser 

experienciados na escola. Ao relacionarmos os aspectos casulares salientados, podemos 

analisar a sala de aula a partir de um diagnóstico sensível e refletir sobre de que maneira as 

práticas propostas por mim, na condição de professor, estão sendo práticas que estimulam a 

sensibilidade ou práticas que a bloqueiam. 

É preciso, assim, refletir e analisar os processos de ensino de Arte na escola, 

alertando para que eles devam também considerar a perspectiva da sensibilidade, e não a 

negligenciar, como acontece nas outras áreas do conhecimento. Dentro dessa perspectiva do 

trabalho com o sensível, toca-se na ideia de estesia, que é própria do “[...] saber sensível, 

[que] consiste fundamentalmente num experienciar a beleza [...]” (DUARTE JUNIOR, 2000, 

p. 161). É importante deixar claro ainda que não estamos nos referindo à beleza como algo 

que a sociedade contemporânea impõe como padrão, mas a elementos que nos tocam de 

alguma forma, não somente aquilo que é agradável, mas o que nos faz sentir de alguma forma, 

que nos provoca e nos estimula uma reverberação do impacto do sentir dentro de nós. Os 

aspectos casulares se apresentam como elementos basilares para a construção de práticas 

artísticas educacionais que potencializem a construção da estesia, desse saber sensível.  

Ainda em vista da nossa incapacidade de sentir o mundo por completo, Boal 

(2012) afirma que não conseguimos enxergar tudo o que vemos, escutar tudo o que ouvimos e 

sentir tudo o que tocamos ou que nos toca. Essa afirmativa já demonstra que estamos cada vez 

mais distanciados de utilizarmos nossa faculdade do sentir em sua potência. Essa situação 

pode ser causada por não estimularmos uma percepção mais ampla dos nossos sentidos e nos 

acostumarmos com o nosso campo habitual, reduzindo a nossa capacidade sensitiva apenas ao 

que já estamos habituados. Assim, “[...] os sentidos sofrem, e começamos a sentir muito 

pouco daquilo que tocamos, a escutar muito pouco daquilo que ouvimos, a ver muito pouco 

daquilo que olhamos. Escutamos, sentimos e vemos, segundo nossa especialidade” (BOAL, 

2012, p. 111). Quanto mais estimularmos os sentidos, mais os apuraremos, mais profundo eles 

chegarão, alcançando outras instâncias e permitindo que alcancemos também outras 

percepções de mundo. Por esse motivo, Rangel (2015a, 2015b) nos inspira a desarmarmos 

nossos olhares, para que possamos conseguir ver além. Assim, aproveito para convidar a nos 

desarmarmos por completo, desarmando nossas peles, nossos paladares, nossos ouvidos, para 

que possamos sentir além. Em meio a uma sociedade anestesiada, que tem apresentado 

dificuldade de sentir, a qual, quando sente, sente apenas em camadas superficiais, o processo 



203 

de criação pode funcionar como uma estratégia potencial do fazer sentir, atuando em amplas 

instâncias estimulativas da sensibilidade no ambiente de ensino e proporcionando aos alunos 

uma formação plural. 

Já em relação à criticidade, podemos observar como cada dia mais as pessoas 

aceitam as coisas como elas estão e, mesmo sendo incomodadas por algum tipo de acordo, 

algum tipo de convenção social, sequer questionam ou criticam aquela situação, simplesmente 

aceitam e se adequam a ela – ainda que a contragosto. Dentro da ordem da criticidade, 

passamos pela ideia do questionamento, da construção de uma reflexão que traz outras 

referências e que desestrutura a estrutura já estabelecida, que investiga, instiga e desequilibra 

aquilo que já é equilibrado, que proporciona pensamento, que busca inquirir, sendo necessário 

observar que a ação crítica é fundamental para a construção – ou reconstrução – do sujeito, da 

sociedade, da Arte, da criação e do próprio ensino. Sem criticidade, as coisas continuarão 

como estão, e isso talvez não seja tão interessante. Para que essas transformações e 

modificações aconteçam, é necessário também que compreendamos que criticar não tem a ver 

somente com o que o senso comum atribui a esta palavra: reclamar. Obviamente os sujeitos 

críticos reclamam, no sentido de exigir, de trazer a responsabilidade para si, de reclamar seus 

direitos e deveres, suas questões e suas necessidades, mas a criticidade também passa pela 

ordem da compreensão de como é possível aflorar possibilidades a partir do questionamento 

do que está formatado. No campo da possibilidade, um sujeito crítico abre outras vertentes 

anteriormente inexistentes, negligenciadas e deixadas de lado. 

Temos uma sociedade recheada com sujeitos assim, de indivíduos acríticos e 

acomodados ao status das coisas, de acreditar que as coisas como elas são, são porque são e 

sempre foram, logo não manifestam esforço para mudá-las, transformá-las ou até mesmo 

questioná-las e gerar reflexões sobre elas. É preciso compreender a potencialidade da 

criticidade na construção do ser humano de formas multidimensionais, em que os sujeitos 

passam a acessar oportunidades de reflexão, abrindo também oportunidades de compreensão 

do mundo através da própria construção crítica, construindo ideias, reconstruindo questões 

estabelecidas e principalmente: construindo pensamentos. Dessa forma, questões como essas 

são agitadas pelo ensino da Arte, observando os seus processos crítico-criativos e todos os 

agenciamentos artístico-pedagógicos agenciados por eles, intercruzados com os aspectos 

casulares e suas capacidades propositivas e estimulativas.  

Vivemos uma crise da criticidade já há algum tempo. Os sujeitos contemporâneos 

apresentam uma dificuldade grande de exercerem críticas com relação a assuntos diversos, às 

práticas do cotidiano, às próprias práticas de trabalho, entre outras. Na própria sala de aula é 
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possível constatar que as práticas de questionamento e de indagação de alguns alunos não 

aparecem no cotidiano escolar. Aceitam tudo que lhes é dito e imposto. Mas o que está a 

provocar isso? O sistema pode não estar interessado na construção de sujeitos críticos, pois 

esses indivíduos questionam, duvidam, indagam e refletem sobre todas as questões da nossa 

sociedade e rompem o sistema. 

A crise da criticidade pode estar relacionada com a perpetuação do que Freire 

(2016a, 2016b, 2016c) caracteriza como uma educação bancária. Por muito tempo, fomos 

ensinados a receber passivamente as verdades que nos eram ditas por professores em sala de 

aula ou pelos adultos, quando éramos preenchidos de informações como caixas e 

acumulávamos conhecimentos dados sem questioná-los, sem refletir sobre eles, sem criticá-            

-los. A educação bancária constrói um sujeito alienado e limitado ao que lhe foi apresentado, 

o qual, logo, é incapaz de criticar esse ensinamento, pois não consegue refletir sobre o que 

recebe. Adestrado a receber, a acreditar e a concordar com tudo o que lhe foi informado, não 

toma posicionamento contrário. A quem interessa essa alienação? Sujeitos alienados 

perpetuam estruturas estabelecidas e fazem uma manutenção dos sistemas de poder 

instaurados; sujeitos críticos e questionadores tendem a buscar problematizar essas questões. 

A prática de criação coloca em xeque essas questões, visto que ela surge do diálogo – ainda 

que um diálogo interno – e faz com que o aluno investigue a si, seu ambiente e seus saberes 

para que, a partir deles, possa desenvolver uma criação artística.  

A educação problematizadora ou libertadora, também teoria de Freire (2016a, 

2016b, 2016c), que se antagoniza à educação bancária, traça caminhos que direcionam para a 

libertação com base na construção da consciência. Numa perspectiva dialógica, pauta-se na 

relação para a construção do conhecimento; em vez de entregá-lo, de depositá-lo no educando, 

o educador é convidado a problematizar processos e caminhos para que, junto com o discente, 

chegue à conscientização crítica, libertando esse aluno e proporcionando-lhe autonomia. Nessa 

perspectiva, não se nega o conhecimento organizado, pelo contrário, problematiza-se ele para 

que ele, em relação com o estudante, provoque uma experiência significativa, de modo a 

estruturar um conhecimento crítico. Dessa maneira, aponta-se para a construção de uma 

criticidade tanto do educando quanto do educador, indicando caminhos para que questionem e 

se conscientizem sobre a realidade da sociedade em que se está, podendo, a partir dessa 

percepção, propor ações transformadoras e significativas para a sociedade.  

Ao observar os aspectos casulares salientados em meu trajeto de formação e na 

história do ensino da Arte, é possível analisarmos algumas práticas como uma Arte-Educação 

bancária e algumas outras como uma Arte-Educação problematizadora ou Arte-Educação 
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libertadora. A Arte-Educação bancária pode ser relacionada às práticas que se locam na 

reprodução de modelos, na aquisição de técnicas, nas cópias, nas representações temáticas, 

nas práticas de sala de aula em que o aluno quase sofre um processo de adestramento artístico 

– em que o professor explica cada movimentação para que ele repita, exigindo 

movimentações determinadas, gestos e vocalidades específicas de acordo com sua percepção 

apenas. Já a Arte-Educação problematizadora ou a Arte-Educação libertadora pode ser 

relacionada às práticas de investigação e construção de um processo artístico-criativo que 

considera os contextos de seus estudantes e suas diversas variáveis, que mesclam técnica e 

expressão na construção de um processo artístico-pedagógico na composição de obras, que 

permitem aos discentes que eles mesmos construam suas percepções e seu conhecimento em 

um processo investigativo e cheio de descobertas, que não são entregues de forma fechada aos 

educandos, mas nos trajetos de construção eles conseguem perceber e compreender como se 

chega até ali, de forma a criticar e refletir sobre suas etapas e sobre o conhecimento 

construído através delas. 

Todas essas elucubrações me fazem recordar que, em uma das escolas de 

educação básica em que lecionei, tive a atenção chamada porque, depois que as aulas de 

Teatro tinham começado, os alunos estavam perguntando demais, questionando demais em 

sala de aula. Se a escola não se fizer como lugar de dúvidas, de questionamentos, qual seria 

esse lugar? Ao se observar esses sujeitos acríticos e que apresentam uma constante 

dificuldade de construir uma crítica, de refletir e de questionar, o processo de criação pode 

funcionar como uma estratégia potencial do fazer pensar, do refletir, do criticar, agindo em 

amplas instâncias estimulativas da criticidade no ambiente de ensino e proporcionando aos 

educandos uma formação plural. 

No que toca à criatividade, é possível observar como se avança na sociedade a 

compreensão de que as pessoas são apenas reprodutoras do que já está dado, conformadas 

com o que está estabelecido, não conseguindo inovar a partir do que está consolidado nem 

observar novos rumos para o que já está fixo; não conseguem, em si, criar. Dentro da ordem 

da criação, indo desde a ideia de dar existência a algo ou alguma coisa, como reorganizar de 

uma nova forma algo já estabelecido, é necessário compreender a necessidade da ação criativa 

para que se ponha em prática essas ações. Para isso, o sujeito precisa se compreender como 

criador e compreender como ele pode agenciar procedimentos criativos e suas fases, etapas, 

procedimentos, compreender seus estímulos, os bloqueios e outras questões que são 

fundamentais para que se forme o sujeito criativo.  
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Encontramos em diversos lugares pessoas que acreditam serem sujeitos não 

criativos, que se sentem incapazes de apontar novas possibilidades a partir de um ponto, de 

desenvolver processos de inovação, de elencar caminhos a partir de um território, logo essas 

pessoas acabam se colocando em uma situação de questionamento da suas próprias práticas, 

muitas vezes assombradas pela ideia de que a criatividade é um dom inato concedido a 

algumas pessoas no momento do nascimento, com isso não importa o quanto elas se 

esforcem, visto que jamais serão capazes de criar. E essas questões são exatamente 

questionadas pelo próprio ensino da Arte, atentando para os processos criativos e suas 

potencialidades artístico-pedagógicas em conexão com a observação dos aspectos casulares 

como elementos provocadores e potencializadores.  

Ao observarem alguns elementos que acabam funcionando como barreiras ao 

desenvolvimento da criatividade, Alencar e Fleith (2009) citam como exemplos: as pressões 

sociais com relação ao indivíduo que diverge da norma; a atitude negativa concernente ao 

comportamento de correr riscos; a aceitação pelo grupo como um dos valores mais cultivados; 

as expectativas quanto ao papel socialmente designado para cada gênero – ou seja, cada 

gênero pressupõe trabalhos a serem desenvolvidos e não podem sair daquela determinação; 

além dos aspectos apontados, informam ainda barreiras de outras instâncias: as perceptuais, 

como a inabilidade de relacionar o problema com a situação; as emocionais, como o 

negativismo ou o medo do ridículo; e as intelectuais. É claro que cada processo artístico-                 

-pedagógico e criativo vai ter suas especificidades e seus impedimentos de compreensão, mas 

é necessário que observemos dentro dos aspectos casulares salientados em meu trajeto de 

formação e na história do ensino da Arte no Brasil quais desses elementos podem funcionar 

como bloqueadores ou como estimuladores da criatividade, obedecendo claramente aos 

contextos, variáveis e questões referentes àquele espaço.  

Ao constatarmos que o aspecto criativo é negligenciado por nossa sociedade, 

evidenciamos a importância de ampliação do potencial criador do sujeito contemporâneo 

através de ações significativas em diferentes frentes, uma delas – talvez a mais importante – é 

a escola. Por ser o ambiente de formação universal em direito para todos os cidadãos, este 

ambiente necessita promover uma ampliação e extensão de suas propostas e projetos 

referentes à criatividade e à criação, incluindo propostas de ações que têm como foco o 

estímulo e a preparação dos alunos para a produção de ideias originais em diferentes 

domínios.  

O ambiente de ensino se locaria como um lugar possível de se provocar a criação 

através de seus procedimentos e vale ressaltar que essa questão não está relacionada 
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exclusivamente à disciplina de Arte e suas respectivas linguagens. Apesar de encontrar nelas 

uma latente potencialidade orgânica para o trabalho criativo, deve também ser estimulada por 

outras áreas do ensino. É válido, porém, refletir que, da mesma maneira que a escola tem o 

potencial de estimular o potencial criativo dos seus sujeitos, também pode funcionar como seu 

bloqueador, isso tudo vai de acordo com a forma como a escola traça suas escolhas de 

procedimentos de ensino-aprendizagem, seu Projeto Político-Pedagógico (PPP), suas 

metodologias, seus projetos transversais, suas habilidades e competências, etc., pois “O que a 

escola propõe como objetivos a alcançar, em termos de aprendizagem e ensino, também 

poderá favorecer ou, pelo contrário, dificultar o desenvolvimento do potencial criador” 

(ALENCAR; FLEITH, 2009, p. 96). Demonstra-se, assim, a importância de se observar todo 

o engendramento educacional para que ele possa também estimular a criação por diferentes 

vias e operações, considerando que essa perspectiva pode potencializar a formação do 

discente de modo multidimensional.  

A observação e estudo dos aspectos casulares aqui discutidos podem ser um 

exercício precioso para que as gestões e professores tomem conhecimento das potencialidades 

e possibilidades dos agenciamentos do ensino de Arte na escola, bem como também sobre as 

reverberações possíveis na construção de uma escola criativa. Ao comentar o trabalho do 

psiquiatra Silvano Arieti em sua obra Creativity: the magic synthesis, Alencar e Fleith (2009) 

apresentam a caracterização de uma sociedade criativogênica. Esses espaços seriam culturas e 

momentos da história nos quais seria promovida a criatividade, assim elencam distintos 

fatores, como: “[...] disponibilidade de meios culturais, abertura e estímulos ambientais, livre 

acesso aos meios culturais por todos os cidadãos, sem discriminação, a exposição a estímulos 

culturais diferentes e mesmo antagônicos e presença de incentivos e prêmios” (ALENCAR; 

FLEITH, 2009, p. 99). Estabelecendo uma conexão com alguns desses fatores como 

possibilidades artístico-pedagógicas e criativas nos ambientes de ensino, inauguraríamos a 

escola criativogênica.  

A escola criativogênica se caracterizaria como um ambiente físico e ideológico 

que considera os aspectos casulares e seus desdobramentos e reverberações através da 

promoção da cultura, da Arte e da criatividade pelo estabelecimento de: (1) conteúdos 

relativos à criação e à criatividade dentro das mais diversas disciplinas, principalmente, mas 

não exclusivamente, da disciplina de Arte e de suas respectivas linguagens; (2) projetos 

transversais que, através da inter-trans-multi-disciplinaridade, alcançassem experimentações e 

investigações relativas à criação e à criatividade como elementos processuais constituintes; 

(3) criação e manutenção de grupos e coletivos artísticos em suas mais distintas linguagens e 
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o incentivo e acompanhamento da realização de processos criativos, além da exposição e 

mediação de seus produtos; (4) interlocução entre artistas e fazedores de cultura da 

comunidade e da cidade na qual a escola se encontra, estabelecendo uma relação dialógica 

entre escola e profissionais da área da criação através de oficinas, apresentações, cursos, 

mediações e outras atividades; (5) fortalecimento das práticas artísticas, culturais e criativas 

que acontecem dentro da escola, com a construção ou adaptação de espaços e a concessão de 

materiais didáticos para a realização dos processos de acordo com as necessidades e 

especificidades de cada linguagem artística; (6) prática de visitação a espaços culturais, 

teatros, galerias, cinemas, museus, casas de espetáculo para a contemplação e fruição da 

produção artística, cultural e criativa que está sendo produzida; e (7) acompanhamento dos 

planejamentos, execução e avaliação dos planos político-pedagógicos, planos de disciplina, 

planos de curso, planos de aula, aulas de campo e ações artístico-pedagógicas, culturais e 

criativas da escola, a fim de verificar e garantir que os aspectos casulares estejam sendo 

considerados e problematizados em busca da potencialização da sensibilidade, da criticidade e 

da criatividade do aluno. 

As implicações e reverberações do estímulo da criatividade na escola podem ser 

inúmeras, pois se enquadram também na ideia de uma escola que pensa além da formação de 

um sujeito bidimensional, chapado, e pensa em todas as perspectivas e tridimensionaliza os 

seus sujeitos, revelando facetas invisibilizadas e silenciadas até então. Construir uma escola 

criativogênica é permitir que os conhecimentos se construam em processo e que o discente 

não detenha o conhecimento para si, mas saiba como utilizá-lo e articulá-lo para solucionar 

problemas cotidianos, para criar soluções, ideias e obras de arte. Ao se observar uma 

comunidade não criativa e que revela constantemente suas dificuldades em criar e em ser 

criativa, percebe-se que o processo de criação pode funcionar como uma estratégia potencial 

do fazer criar, operando em amplas instâncias estimulativas da criatividade no ambiente de 

ensino e proporcionando aos educandos uma formação plural.  
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8 ROTA 8: TRAJETOS DE UMA CONCLUSÃO 

 

Ao conectarmos as questões salientadas nos trajetos de vida, observadas dentro da 

perspectiva da construção do professor de Arte, com os aspectos salientados nos trajetos do 

ensino da Arte no Brasil, é possível observar como algumas dessas questões ainda resvalam e 

impactam dentro da sala de aula atualmente. É possível ainda perceber e refletir sobre as 

possibilidades de mobilidade dessas rotas que estavam cristalizadas e que podem passar a 

mobilizar jornadas consolidadas, apresentando novos territórios e gerando novos caminhos a 

serem percorridos. Somos, assim, levados a perceber que os trajetos de ensino de Arte no 

Brasil influenciam diretamente a sala de aula contemporânea e reescrevem uma nova história 

do ensino da Arte e que os trajetos de vida, as experiências significativas e os atravessamentos 

reais também podem, ainda que em curta escala, realocar os trajetos do ensino, em que o 

biográfico toca o historiográfico e o historiográfico toca o biográfico, colocando-se ambos em 

movimentos de rotas. O individual é influenciado pelo geral, mas também é compreendido 

como possibilidade de mudança do geral. Em um sistema de coafetação, novas rotas são 

trilhadas. 

As rotas de criação que tracejam possibilidades de caminho lampejam direções e 

inclinam nossas percepções às reverberações possíveis dentro do processo de criação em 

ambientes educacionais, levando-nos a observar os sujeitos, os espaços, suas relações e como 

eles dialogam com os aspectos casulares aqui salientados. Vale ressaltar novamente que as 

rotas rascunhadas neste espaço não dizem respeito a receitas de bolo nem a fórmulas 

matemáticas, mas compreendem trajetos possíveis, no campo da possibilidade; um território a 

ser explorado. Nesse sentido, muito mais interessam os grãos de areia no meio do caminho e 

como cada singularidade torna esse caminho singular, particular e cheio de especificidades, 

do que um próprio caminho a se seguir. Aqui, não se trata de concluir tudo ou nada, pois não 

foi construído para ser um ponto final, mas para ser a provocação do ponto inicial da 

construção de muitas outras rotas, trajetos e processos de ensino, de criação e de Arte. Cabe-            

-nos agora abrir, a partir de tudo o que foi aqui discutido, questões acerca das possibilidades 

para o professor, o aluno, a escola, a gestão, os pais, os funcionários e o próprio processo de 

criação, o Teatro e a Arte na escola em sua relação com os aspectos casulares. Os casulos 

rascunham as rotas que se movem, e as rotas que se movem rascunham os trajetos dos 

casulos. É movimentar ideias, corpos, rotas e casulos. Mover o outro, o mundo e suas 

relações. Mover-se. Pôr em movimento. Pôr-se em movimento. Movimentar-se. A rota que 

foi rascunhada no começo já não está mais no mesmo lugar.  
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APÊNDICE A – ENTRE MAPAS DO ENSINO DA ARTE 

 

A história da ensino de Arte no Brasil e seus aspectos casulares têm diversos 

elementos que impactam sobre eles, que vão desde acontecimentos históricos nacionais, 

passando por influências internacionais, por eventos específicos de caráter pedagógico e 

relativo às políticas públicas educacionais, chegando nos próprios acontecimentos e eventos 

referentes à Arte e ao seu ensino em específico, considerando ainda as experiências singulares 

de cada linguagem ao longo do processo de construção da sala de aula contemporânea.  

As literaturas que tratam dos trajetos do ensino da Arte majoritariamente tratam 

de questões relativas ao ensino das Artes Plásticas/Visuais, porém busquei abordar além das 

questões específicas da Arte-Educação, trazendo também as especificidades das quatro 

linguagens: Artes Visuais, Dança, Música e Teatro. Colocá-las em paralelo permite que 

possamos fazer uma análise de como o ensino de Arte e de suas linguagens se comportavam e 

se influenciavam dentro de um determinado contexto histórico-pedagógico-social e teciam 

questões relacionadas à criação em sala de aula. Tendo em vista isso, resolvi organizar as 

experiências de ensino-aprendizagem em Arte e de seus elementos influenciadores, todas 

citadas anteriormente no texto, em um mapa. 

Construir mapas é complexo, pois se pressupõem a demarcação de territórios, a 

utilização de limites e fronteiras, entre outras questões. Gostaria aqui de convidar a estendermos 

nosso entendimento de mapas e quadros para que possamos compreender que algumas 

demarcações são feitas apenas por questões práticas e por necessidade de uma investigação, 

mas, ao delimitarmos um fato, indicá-lo como evento específico de uma data, de um período, 

estamos colocando de lado todos os elementos que aconteceram anteriormente a este e que 

fizeram com que ele acontecesse de fato, bem como o localizando em um espaço-tempo que 

pode limitar a compreensão de suas reverberações e impactos nas ações posteriores ao seu 

acontecimento. É como se a construção desses elementos aqui apresentados tratasse de uma rota 

em eterna metamorfose; como se a rota se rompesse e revelasse uma outra rota, um processo 

dentro de um processo, como uma rota em mise en abyme28 que revela constantemente outras 

rotas, abrindo-se para que possamos compreender que cada acontecimento deriva de diversos 

acontecimento anteriores e reverbera em diversos acontecimentos futuros. 

 
28  Mise en abyme ou abîme diz respeito a um efeito encontrado na pintura, no cinema, na literatura e em 

diversas outras linguagens em que é criado um ciclo pseudoinfinito, que, dentro de um elemento, possui uma 

versão desse mesmo elemento, e assim sucessivamente. Algumas obras conseguem abordar esse efeito com 

precisão ao retratarem um quadro que possui a pintura deste mesmo quadro dentro dele, gerando um infinito 

de imagens refletidas. Esse efeito também consegue ser produzido quando espelhos são colocados frente à 

frente e reproduzem uma infinidade de vezes a imagem refletida. 
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É necessário buscarmos compreender que os mapas, aqui construídos em forma de 

quadros e linhas cronológicas, possuem suas fronteiras movediças e instáveis, em permanente 

movimento; os limites são borrados e incertos, pois os fins e começos de cada etapa demarcada 

orbitam por variáveis bastante complexas e que não cabem aprisionadas nas linhas de um 

quadro. Como um mapa em eterna construção e movimento, as linhas devem figurar como 

linhas imaginárias que apenas circunscrevem e evidenciam os acontecimentos e experiências 

em ênfase. Tanto as linhas horizontais, que delimitam imaginariamente o tempo, quanto as 

linhas verticais, que delimitam imaginariamente as especificidades dos eventos acontecidos ao 

longo do tempo no ensino de Arte e de suas linguagens, devem ser consideradas moventes, 

pois existem zonas de interseção, espaços híbridos em que as correlações operam.  

É importante observar que cada uma das linguagens opera em uma sistemática 

diferente, criando, dentro da própria modalidade artística, uma rede de complexos que são 

referentes aos saberes específicos daquela linguagem, porém é importante salientar também 

que, considerando o ensino de Arte no Brasil, durante muito tempo, encontramos zonas em 

que os limites não são demarcados com propriedade, e acaba, de alguma forma, uma 

linguagem influenciando a outra, tocando a outra, gerando um diálogo de aproximação e 

distanciamento, provocando relação. Dessa forma, os mapas e quadros apresentados a seguir 

devem ser encarados como elementos disparadores de uma percepção mais ampla e complexa.  

Foi construído um quadro geral, que mapeia os principais acontecimentos e 

experiências que provocaram os aspectos casulares no ensino de Arte no Brasil, 

compreendendo desde os aspectos históricos e pedagógicos, relativos à Arte-Educação, e dos 

ensinos de Artes Visuais, Dança, Música e Teatro. Como também foram construídas 

(em)linhas do tempo de cada linguagem em específico, possibilitando, assim, perceber e 

analisar as questões de uma forma mista, buscando perceber como cada um desses elementos 

influem e contribuem para a construção dos outros como também analisar a sua performance 

de construção dentro das especificidades de cada elemento. O nome (em)linha do tempo se dá 

pelo mesmo motivo já apresentado para a construção de mapa, visto que esses acontecimentos 

e experiências não ocorreram de forma organizada, linear e cartesiana, menos em linha e mais 

em rede, um emaranhado de linhas, um enlinhado. Além disso, foram construídos quadros 

que explicitam os elementos provocadores de cada um dos períodos artístico-pedagógicos, 

suas principais características e seus elementos de crise que provocaram sua ruptura e 

queda29. 

 
29  Os quadros estão dispostos no sentido paisagem por conta da quantidade de colunas presentes neles; se 

fossem colocados em modo retrato, as letras ficariam demasiadamente pequenas, o que impediria a leitura e 
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Quadro 1 – Mapa do ensino de Arte e Linguagens Artísticas 

(continua) 

 
 

  

 
compreensão do que está neles exposto. Para a versão impressa deste trabalho, pretende-se fazer um 

elemento anexo, com uma folha em dimensões maiores. 
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Quadro 1 – Mapa do ensino de Arte e Linguagens Artísticas 

(continuação) 

 
 

 

 
 



223 

Quadro 1 – Mapa do ensino de Arte e Linguagens Artísticas 

(continuação) 
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Quadro 1 – Mapa do ensino de Arte e Linguagens Artísticas 

(continuação) 
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Quadro 1 – Mapa do ensino de Arte e Linguagens Artísticas 

(continuação) 
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Quadro 1 – Mapa do ensino de Arte e Linguagens Artísticas 

(conclusão) 

 
Fonte: Elaboração do autor (2020). 
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Quadro 2 – (Em)linha do tempo – Ensino de Artes multilinguístico 

 
Fonte: Elaboração do autor (2020). 
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Quadro 3 – (Em)linha do tempo – Ensino de Artes Visuais

 
Fonte: Elaboração do autor (2020). 
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Quadro 4 – (Em)linha do tempo – Ensino de Dança

 
Fonte: Elaboração do autor (2020). 
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Quadro 5 – (Em)linha do tempo – Ensino de Música 

 
Fonte: Elaboração do autor (2020). 
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Quadro 6 – (Em)linha do tempo – Ensino de Teatro 

 
Fonte: Elaboração do autor (2020). 
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Gráfico 1 – Elementos provocadores e de crise do ensino de Arte pré-moderno 

 
Fonte: Elaboração do autor (2020). 

 

Gráfico 2 – Elementos provocadores e de crise do ensino de Arte moderno 

 
Fonte: Elaboração do autor (2020). 
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Gráfico 3 – Elementos provocadores e de crise do ensino de Arte pós-moderno ou contemporâneo 

 
Fonte: Elaboração do autor (2020). 

 

É importante salientar que os elementos apresentados: Quadro 1: Mapa do Ensino 

de Arte e Linguagens Artísticas; Quadro 2: (Em)linha do tempo – Ensino de Artes 

multilinguístico; Quadro 3: (Em)linha do tempo – Ensino de Artes Visuais; Quadro 4: 

(Em)linha do tempo – Ensino de Dança; Quadro 5: (Em)linha do tempo – Ensino de Música; 

Quadro 6: (Em)linha do tempo – Ensino de Teatro; Gráfico 1: Elementos provocadores e de 

crise do ensino de Arte pré-moderno; Gráfico 2: Elementos provocadores e de crise do ensino 

de Arte moderno; e Gráfico 3: Elementos provocadores e de crise do ensino de Arte pós-          

-moderno ou contemporâneo são elementos que sintetizam algumas ideias e pensamentos 

apresentados durante o escrito anteriormente, proporcionando uma observação das ideias 

amplas apresentadas de uma forma concisa para análises e comparações, bem como observar 

de maneira macro quais eventos, acontecimentos e experiências provocaram os aspectos 

casulares em cada um dos períodos apresentados.  

Essas imagens apresentadas não devem ser encaradas como um resumo total, mas 

como algumas marcas deixadas na estrada, como grãos de areia soltos ao longo do caminho, 

deixando aberto para que seja continuado e complementado com outras marcas que 

porventura não apareçam aqui. O fato de não aparecerem não quer dizer que não sejam 

importantes ou relevantes. Esses elementos são apenas um ponto dentro de uma rede imensa 

de conhecimentos artísticos e pedagógicos desempenhados pelos aspectos casulares.  
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