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"O menininho""O menininho""O menininho""O menininho"    

Era uma vez um menino... 
Ele era bastante pequeno. Ela era uma grande escola. Mas, quando o menininho descobriu que 
podia ir à sua sala, caminhando, através da porta, ele ficou feliz. E a escola não parecia mais tão 
grande quanto antes. 
Uma manhã, quando o menininho estava na escola, a professora disse: 

 Hoje nós iremos fazer um desenho.  
 Que bom! Pensou o menino. Ele gostava de fazer desenhos. Ele podia fazê-los de todos os 

tipos: leões, tigres, galinhas, vacas, barcos, trens; e ele pegou sua caixa de lápis e começou a 
desenhar. Mas a professora disse:  

 Esperem! Ainda não é hora de começar. E ele esperou até que todos estivessem prontos.  
 Agora - disse a professora - nós iremos desenhar flores.  
 Que bom! Pensou o menininho. Ele gostava de desenhar flores. E começou a desenhar com 

seu lápis cor de rosa, laranja e azul. Mas a professora disse: - Esperem! Vou mostrar como 
fazer. E a flor era vermelha com caule verde.  

 Assim - disse a professora. Agora vocês podem começar. 
Então ele olhou para a sua flor. Ele gostava mais de sua flor, mas não podia dizer isto. Ele virou o 
papel e desenhou uma flor igual à da professora. Ela era vermelha com caule verde. 
Num outro dia, quando o menininho estava em aula, ao ar livre, a professora disse: 

 Hoje nós vamos fazer alguma coisa com barro.  
 Que bom! Pensou o menininho. Ele gostava de barro. 

Ele podia fazer todos os tipos de coisas com barro: elefante, camundongos, carros e caminhões. Ele 
começou a juntar e amassar a sua bola de barro. Mas a professora disse: 

 Esperem! Não é hora de começar. E ele esperou até que todos estivessem prontos.  
 Agora, disse a professora, nós iremos fazer um prato.  
 Que bom! Pensou o menino. Ele gostava de fazer pratos de todas as formas e tamanhos. A 

professora disse:  
 Esperem! Vou mostrar como se faz. E ela mostrou a todos como fazer um prato fundo. 

Assim - disse a professora - agora vocês podem começar. 
O menininho olhou para o prato da professora. Então olhou para o seu próprio prato. Ele gostava 
mais de seu prato do que o da professora. Mas não podia dizer isso. Ele amassou o seu barro numa 
grande bola novamente e fez um prato igual ao da professora. Era um prato fundo. E muito cedo, o 
menininho aprendeu a esperar e a olhar, e a fazer as coisas exatamente como a professora. E muito 
cedo, ele não fazia mais as coisas por si próprio. 
Então aconteceu que o menino e sua família mudaram-se para outra casa, em outra cidade, e o 
menininho tinha que ir para outra escola. E no primeiro dia ele estava lá. A professora disse: 

 Hoje nós faremos um desenho. Que bom! Pensou o menininho. E ele esperou que a professora 
dissesse o que fazer. Mas a professora não disse. Ela apenas andava na sala. Veio até ele e 
falou: - Você não quer desenhar? - Como posso fazê-lo, perguntou o menininho.  

 Da maneira que você gostar, disse a professora. - De que cor? Perguntou o menininho. - Se 
todo mundo fizer o mesmo desenho e usar as mesmas cores, como eu posso saber quem fez o 
que? E qual o desenho de cada um?  

 Eu não sei disse o menininho. 
E ele começou a desenhar uma flor vermelha com caule verde. 
 
    

Helen E. Buckley    
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RESUMO 

    
 
 
 
 
A arte e a atividade criativa são alguns dos ingredientes essenciais para o 
crescimento individual, social e cultural do ser humano e, em consequência, da 
humanidade. Contudo, desde o século XVI vivemos fortemente influenciados pelos 
parâmetros da racionalidade cognitivo-instrumental. Particularmente na cultura 
ocidental tem sido predominante a supervalorização da objetividade, da 
racionalidade e das ciências duras em detrimento da criação artística.  Esta 
pesquisa examina a ocupação racional da arte e sua influência na limitação da  
criatividade no ambiente escolar. Assim, analisa as diversas concepções de 
criatividade, à luz da evolução histórica e as influências herdadas do contexto sócio-
cultural. Considera ainda o conceito de Arte/Educação em sua relação com as 
condições históricas da inserção da educação formal no Brasil. Finalmente, esta 
dissertação identifica as marcas da racionalidade em processos educacionais 
correntes no Brasil, tendo como referência teorias contemporâneas. As conclusões 
deste trabalho poderão servir como base para fornecer subsídios à reflexão sobre a 
necessidade de renovação dos olhares sobre a criatividade, como instrumento de 
formação intelectual, no ensino de artes no contexto escolar.  
 

Palavras-chave: Arte; Arte/Educação; Criatividade; Educação; Racionalismo; 
Influências socioculturais; contexto escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

ABSTRACT 

    
 
 
 
Arts and creativity are essential elements for individual, social, cultural growth as well 
as for the development of society. However, since the sixteenth century we live 
strongly influenced by the parameters of cognitive-instrumental rationality. 
Particularly in western culture has been dominates the overvaluation of objectivity, 
rationality and the hard sciences to the detriment of artistic creation. This research 
examines the rational of art and its influence on limiting the creativity in the school 
environment. Thus, analyzing the different conceptions of creativity, in the light of 
historical evolution and the influences of inherited socio-cultural context. Also 
considers the concept of art/ education in its relation to the historical conditions of 
insertion of formal education in Brazil. Finally, this paper identifies the hallmarks of 
rationality in current educational processes in Brazil, with reference to contemporary 
theories. The conclusion of this study may serve as a basis for providing subsidies to 
reflect on the need for renewal of views on creativity as an instrument of intellectual 
education, the teaching of arts in the school context. 
 
 
Keywords: Art; Art/Education; Creativity; Education; Rationalism; Socio-cultural 
influences; Educational background. 
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INTRODUÇÃO  
  

 

Em 2008 comecei a cursar o Programa de Mestrado em Educação da 

Universidade Metodista de São Paulo.  A partir daquele momento, no decorrer das 

aulas, das leituras e das reflexões comecei o processo de pensar sobre minha 

caminhada como docente, na busca de uma definição mais precisa de minha 

concepção pedagógica. Pude compreender o quanto é importante ter clareza da 

minha percepção de conhecimento (SANTOS NETO, 2004) e de que maneira 

entendo a política como uma organização coletiva do ser humano.  

 

Considero que a vocação básica do ser humano é a busca constante da 

felicidade. Em minhas ações enquanto pessoa e em todas as atividades que 

desempenho, docentes ou não, faço sempre questão de colaborar para que as 

pessoas se sintam felizes. Mas, quando li o livro Educar na biologia do amor e da 

solidariedade (MORAES, 2003), percebi que a felicidade também está condicionada: 

seu alcance requer que o ser humano seja mais empreendedor, democrático e 

solidário. Ou seja, um agente transformador. Segundo Varela e Flores (apud 

MORAES, 2003): 

 

Um agente transformador é aquele ser humano que vive num espaço 
diferente do espaço cartesiano e que possui a capacidade de 
antecipar os problemas, de aceitar bem as inovações e, ao mesmo 
tempo, ser capaz de inventar o que não existe e de construir mundos 
mais significativos para viver/conviver (p. 26).  

 
 
 

Neste sentido, o ambiente escolar torna-se fundamental para o 

desenvolvimento de ações criativas e significativas que possam contribuir para o 

crescimento dos agentes envolvidos direta e indiretamente com o contexto escolar, 

sejam estes alunos, professores, pais e a comunidade na qual a escola esteja 

inserida. 

 

Na minha caminhada na área educacional, acredito que o conhecimento 

perpassa por uma consciência crítica das ações que desenvolvemos tanto em nossa 

realidade pessoal quanto social. Sem nos esquecermos da alegria e do prazer da 
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descoberta e do desafio de aprender, para que este conhecimento torne-se 

significativo e realmente permita que o indivíduo possa realizar-se enquanto ser 

humano feliz. Objetivando colocar em prática tal ação busco ter presente e 

compartilho do pensamento de Csikszentmihalyi (1998):   

 

La creatividad es una fuente fundamental de sentido en nuestras 
vidas por varias razones. En primer lugar, la mayoría de las cosas 
que son interesantes, importantes y humanas son resultado de la 
creatividad. (...) La segunda razón por la que la creatividad resulta 
tan fascinante es que, cuando nos entregamos a ella, sentimos que 
estamos viviendo más plenamente que durante el resto de la vida 
(p.15-16). 

 
 

Para tanto, é necessário criar situações, momentos, dinâmicas e estratégias 

que potencializem a construção desse conhecimento de maneira que os conteúdos 

possibilitem aos alunos relacionar o que foi aprendido na escola de forma ativa, 

criativa, desafiadora e construtiva para continuar aprendendo ao longo da vida.  

 

Os modelos1 educacionais que predominam  ainda  hoje não se encaixam em 

propostas que solucionem os problemas das futuras gerações. Assim, o aluno 

deverá resolver, por meio dos conteúdos aprendidos na educação formal, os 

problemas atuais e inventar o que precisará ser inventado. É desta maneira que 

concebo ser o conhecimento e o processo de conhecer. 

 

Contudo, estamos no século XXI e vivenciamos um período marcado por 

transições importantes na trajetória da humanidade, no qual a rapidez dos 

acontecimentos e fatos nos remete a inúmeros desafios. Desafios estes que 

requerem soluções mais adequadas para os problemas de nosso tempo. Soluções 

que proporcionem a uma maior flexibilidade em nossa maneira de olhar a realidade 

e em consequência entender o mundo e, neste caso particular, a educação, uma vez 

que somos, predominantemente, frutos de um pensamento, em muitos casos, ainda 

do século XVI. 

 

Deparamo-nos na atualidade com dinâmicas provocadoras de mudanças 

tanto no mundo do trabalho, quanto no contexto educacional. Essas mudanças 

                                                 
1 Esses modelos são analisados no capítulo II desta pesquisa. 



 12 

sinalizam anseios por novas maneiras de (re)educar as pessoas, não meramente 

tecnicistas, mas que possam ter uma formação abrangente e humana que permita 

ampliar os diferentes meios de interagir com tais transformações que hoje se 

entrecruzam. 

 

A arte/educação e a criatividade podem ser caminhos para se conseguir ler, 

reconhecer e interpretar essas mudanças. Podem promover a socialização de 

conhecimentos sobre o mundo e dos conceitos de bem-viver. Barbosa (2008) define 

Arte/Educação como sendo: 

 

 
todo e qualquer trabalho consciente para desenvolver a relação de 
públicos (criança, comunidades, terceira idade etc.) com a arte. 
Ensino de arte tem compromisso com continuidade e currículo, quer 
seja educação formal ou informal. Arte Educação foi o termo usado 
por meus mestres. Eu acrescentei o hífen, Arte-Educação, no 
momento em que arte era recusada pelos educadores, nos anos de 
sua introdução obrigatória no currículo escolar, em torno de 1973-
1974, para dar idéia de diálogo e mútuo pertencimento entre as duas 
áreas. Na época, meus mestres gostaram da idéia. Recentemente, 
em 2000, um lingüista nos aconselhou a usar a barra, pois este sinal, 
sim, é que significa mútuo pertencimento.Tanto é assim que a barra 
é muito usada em endereços de sites, quando um assunto específico 
está dentro de outro mais amplo. Mas Arte/Educação e ensino de 
arte são faces diferentes de uma mesma moeda, a moeda concreta 
da intimidade com a arte (s/p). 

 

 

A arte/educação e a criatividade permitem, ainda, olhar as mudanças de 

outras maneiras, com olhares criativos e ações construtivas com vistas à 

transformação social. De acordo com Duarte Jr. (1996), vivenciar a arte, por meio de 

experiências estéticas e de suas formas (estáticas ou dinâmicas), permitirá ao aluno 

libertar-se do pensamento padronizado, descobrir-se enquanto sujeito, ou seja, 

quem ele é ou pode vir a ser nesta busca por transformação social. Para o autor  a 

arte é sempre a criação de uma forma. Toda arte se dá através de formas, sejam 

elas estáticas ou dinâmicas. (...) formas estáticas: o desenho, a pintura, a escultura, 

etc. formas dinâmicas; a dança (o corpo descreve formas no espaço), a música ( as 

notas compõem formas sonoras), o cinema, etc. Nas artes “dinâmicas” as formas se 

desenvolvem no tempo, ao contrário das formas “estáticas”, cujas formas não variam 

temporalmente. (p. 43). 
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No entanto, a sociedade atual dá uma grande ênfase à valorização da 

linguagem dos números, das mensurações, da fala, da escrita racional e 

sistematizada, em detrimento da linguagem das artes e da criatividade.  

 

Percebi esta situação na prática. Por mais de dez anos trabalhei como 

professora de Artes nas cidades de Herval d’ Oeste e Joaçaba, no Estado de Santa 

Catarina. Os primeiros anos foram em escolas municipais, nas quais a situação 

financeira e cultural das comunidades que destas usufruem é precária, e os demais 

foram em escolas particulares, com alunos de classe média e alta da cidade. Nas 

escolas municipais foi o momento de colocar a teoria vista na faculdade na prática e 

uma experiência me marcou muito.  

 

Primeira aula de artes, alunos de periferia, da cidade de Herval d’ Oeste - SC, 

5ª série do ensino fundamental II, período noturno, com idades entre 11 e 17 anos e, 

principalmente carentes economica e culturalmente. Momento de pedir o material: 

pincéis e tinta guache nas cores amarelo, vermelho e azul, pois iríamos trabalhar as 

cores primárias. Tudo certo e entendido para trazer na próxima aula. Na segunda 

aula veio a surpresa e a mesma sensação descrita por Demerval Saviani (1998) em 

seu texto Tendências e correntes da educação brasileira, no qual o professor sai da 

sua formação com um olhar sobre a prática docente e se depara com outra 

realidade e, neste caso específico, sem recursos. Um choque entre a formação 

docente e a prática escolar.  Quando a turma veio para a aula seguinte tínhamos 

mais de trinta alunos e três pequenos potes de tinta nas cores solicitadas.  

 

Naquela noite muitas reflexões se fizeram presentes, entre elas como 

trabalhar Educação Artística, vista na Faculdade, em uma escola sem recursos para 

tal? O que teria a ver o conteúdo de artes aprendido na Faculdade com a prática e a 

realidade encontrada em sala de aula? Como ultrapassar os limites impostos pela 

carência econômica e cultural?  

 

Então o meu olhar passou a ser sobre aquilo que a comunidade oferecia, 

sobre o contexto sociocultural e sobre as áreas da Educação Artística em que 

poderia melhor trabalhar. Na situação descrita, o destaque ficou com as Artes 

Cênicas. É claro que, as representações desenvolvidas pelos alunos eram retratos 
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da própria realidade, e por meio destas, buscaria proporcionar reflexões sobre suas 

vidas e o que fazer para transformar a realidade.  

 

A partir desta opção didático-pedagógica outro fato me marcou. Para poder 

apresentar uma atividade em sala de aula um grupo de alunos criou uma pequena 

peça de teatro na qual apresentavam um casamento. Uma das alunas aparecia em 

cena vestida de noiva e o fato marcante está aqui: para poder apresentar-se vestida 

de noiva a mãe desta aluna combinou com a vizinha que lavaria durante uma 

semana a louça do almoço para que a vizinha emprestasse o vestido, a fim de que 

sua filha fizesse a apresentação na escola. A atitude da mãe e o empenho da filha 

para poder apresentar a atividade chamaram minha atenção para o fato de que a 

ação docente vai muito além de uma sala de aula e de seus conteúdos, perpassa 

pelos ambientes sociais, culturais e históricos e deixa marcas no contexto escolar.   

De acordo com os comentários do professor Elydio dos Santos Neto2 em suas aulas, 

a educação é uma das vias de transformação da sociedade e as ações 

diferenciadas, criativas e humanas na prática escolar são brechas para esta 

transformação. Por isso, esta ação precisa ser repensada e redescoberta. 

 

As experiências vividas nas escolas municipais foram incorporadas nas 

minhas práticas desde então. O fazer de sala de aula caminhou na tentativa de 

buscar práticas pedagógicas que não trouxessem ao aluno meramente cópias ou 

reproduções, mas que o fizessem olhar para as coisas de maneira diferente e, por 

conseqüência, o fizessem pensar. 

 

Nas escolas particulares, em que trabalhei, a realidade financeira e cultural 

era outra. Contudo,  para uma grande maioria da sociedade brasileira o importante é 

se preparar, durante toda a vida escolar, para o vestibular. Como na maioria das 

provas dos vestibulares os conhecimentos de artes são pouco solicitados (com 

exceção de provas de habilidades específicas), esta área do saber humano é 

                                                 
2 Professor titular da Universidade Metodista de São Paulo, no Programa de Mestrado em Educação, 
trabalhando na Linha de Pesquisa Formação de Educadores com as seguintes ênfases: Aspectos 
filosóficos da formação docente; Currículo e prática pedagógica, de modo especial as questões 
pertinentes à construção do projeto político-pedagógico; Cultura Visual e implicações para a formação 
de professores.  
(Cf. < http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4796368H6 > Acesso em: 01 set. 
2010) 
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desvalorizada ou considerada de menor importância. Assim, uma vez que o 

comportamento cultural, social e político eram expressos em sala de aula, os alunos 

não davam importância para as aulas de artes. A maior preocupação estava com as 

disciplinas que preparavam para o vestibular. Era difícil a condição de trabalho  de 

uma professora que acreditava na importância da arte, da sensibilidade, do subjetivo 

e da criatividade no sentido de fazer com que seus alunos dessem o mesmo grau de 

importância para a disciplina de Educação Artística. Era uma constante ter de 

desenvolver uma sensibilização a cada início de ano letivo para que o olhar voltado 

à cultura e às artes fosse modificado.  

 

Entre 2001 e 2002 fui diretora do Departamento de Cultura da cidade de 

Herval d’ Oeste – SC. Uma experiência desafiadora, pois estava num cargo político 

exercendo uma função técnica. Assumi um cargo desejado por muitos dentro da 

prefeitura e da Secretaria da Educação. Juntos, a equipe e eu, construímos muitas 

coisas. Estruturamos melhor as atividades oferecidas pela Casa da Cultura (sede do 

Departamento de Cultura), promovemos seminários, debates, realizamos 

apresentações sobre arte e cultura, estabelecemos parcerias com escolas, 

implantamos novos cursos e melhoramos a estrutura física dessa sede, entre outras 

ações. Tudo aconteceu aos poucos, pois também houve a necessidade de uma 

sensibilização, em primeiro lugar, dos docentes que atuavam na Casa de Cultura e 

depois dos demais agentes educacionais envolvidos direta e indiretamente com a 

Secretaria de Educação. Acreditávamos que a Casa de Cultura e o Departamento 

de Cultura poderiam ser espaços para democratização e transformação da 

sociedade por meio da arte e da cultura, com a utilização de ações criativas com o 

objetivo de envolver sempre um maior número de pessoas da comunidade. Mas, 

nem todos entendiam assim e traziam consigo, em suas práticas pedagógicas, 

traços de um passado educacional tão distante e ao mesmo tempo muito presente. 

 

É possível perceber então, um grande dilema: muito se fala em ações 

criativas, em usar a criatividade, ser criativo. Contudo, ao mesmo tempo, isso pouco 

acontece ou pouco se faz para que aconteça. Poucas são as pessoas ou 

professores que na prática valorizam as possibilidades de aprendizagem e 

desenvolvimento apresentadas pelas experiências estéticas. Os sentidos subjetivos 
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da vida e da aprendizagem estão ficando de lado, como pode ser observado pela 

colocação de Martinez (2002): 

 

 

No entanto, apesar do incremento da produção científica sobre 
criatividade e inovação e das inúmeras experiências práticas com 
resultados alentadores, a criatividade e a inovação não constituem 
hoje valores reais na maioria das instituições educativas. Isso se 
expressa com clareza na defasagem entre um discurso aceito, em 
que a criatividade é valorizada, e uma realidade em que a 
criatividade não consegue, salvo exceções, expressões significativas 
(p.190).  
 
 
 

Entre as atividades educacionais os aspectos estéticos recebem um 

tratamento menos cuidadoso. A Arte/Educação, dentro da hierarquia escolar, 

encontra-se quase que nos últimos degraus da escada, sendo que o que é tido 

como mais importante encontra-se nos degraus mais altos. Quando já foram 

concluídas as tarefas tidas como mais importantes, então se pode dedicar à arte, à 

criatividade, “dar asas” à imaginação. 

 

Faz-se importante destacar que, desde o princípio do Mestrado, demonstrei 

meu interesse em pesquisar sobre arte e criatividade na educação uma vez que 

minha graduação é em Educação Artística, com habilitação em Artes Plásticas.  

 

Logo no início do mestrado li alguns textos sobre as variáveis sociais, 

culturais e históricas que, segundo seus autores, entre eles Mihaly Csikszentmihalyi3 

(1998) podem interferir na produção criativa e na expressão de comportamentos 

criativos. Estes textos me chamaram a atenção para uma possível relação entre 

estas influências e o contexto escolar, bem como o olhar que os vários agentes 

educacionais possuem da arte na educação. No decorrer do processo de orientação 

a busca por leituras também caminhou em direção à arte na educação, voltando-se 

mais especificamente à história desta no Brasil, tendo por base as publicações de 

Ana Mae Barbosa, uma das principais referências no Brasil para o ensino da arte 

nas escolas. Ao conhecer mais sobre a herança histórica, novas indagações 

                                                 
3 Mihaly Csikszentmihalyi é psicólogo húngaro-americano e professor de psicologia e educação nos 
Estados Unidos. 
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surgiram. Indagações que remetiam à origem dos pensamentos vigentes no decorrer 

da história do ensino da arte na educação formal do Brasil.  

 

Entre várias leituras, alguns textos de Boaventura de Sousa Santos (2005)4 

permitiram uma reflexão sobre o paradigma dominante, tema, entre outros, que o 

autor aborda. Quando Santos discursa sobre o paradigma dominante analisa, de 

maneira crítica, a modernidade e a racionalidade.  

 

Neste caminhar, progressivamente, durante o processo de orientação, a partir 

das leituras de Mihaly Csikszentmihalyi, em face dos aspectos históricos 

apresentados por Ana Mae Barbosa e das análises de Boaventura de Sousa Santos, 

a expressão “ocupação racional da arte” foi sendo construída. O termo racional, ou 

racionalidade moderna, neste trabalho refere-se a um tipo específico de razão que 

apresenta algumas características: refere-se à chamada   racionalidade cartesiana, 

aplicada para desenvolver o raciocínio por meio da ordenação das formas 

geométricas e sua aplicabilidade em favor da ciência. Corresponde ao nível 

científico e acadêmico; reporta-se, também, à racionalidade funcional, equivalente 

do nível da prática, na qual, e em função da qual, a arte torna-se mero instrumento 

da racionalidade cartesiana como por exemplo, quando em momentos tidos como 

racionais e que possuem um cunho “científico”, a inserção de manifestações 

artísticas acontece para “embelezar”, “adornar”, “descontrair” as pessoas presentes 

no evento, ou então, na composição dos horários escolares: a aula de Artes 

normalmente encontra-se entre aulas de Química, Física, Matemática, com a função 

de descansar a mente dos alunos para a próxima aula; o racional, nesse contexto, 

refere-se, mais ainda, à racionalidade cognitivo-instrumental (SANTOS, 2005), 

racionalidade que vem dominando as demais racionalidades e, reduz quase tudo ao 

nível cognitivo, ignorando os sentidos.  

 

Nas palavras de Duarte Jr. (1996), é preciso despertar o indivíduo para que 

este dê maior atenção ao seu próprio processo de sentir e como consequência 

tenha a oportunidade de elaborar sua “visão de mundo” a partir de suas percepções, 

                                                 
4 Boaventura de Sousa Santos é cientista social português. 
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da maneira particular de cada indivíduo sentir, sobre a qual se elaboram todos os 

outros processos racionais.  O autor contudo ressalta que:   

 

 

O intelectualismo de nossa civilização – reforçado no ambiente 
escolar – torna relevante apenas aquilo que é concebido 
racionalmente, logicamente. Deve-se aprender aqueles conceitos já 
“prontos”, “objetivos”, que a escola veicula a todos, indistintamente, 
sem levar em conta as características existenciais de cada um (p. 65-
66, grifos do autor). 
 

 

Vale mencionar, a despeito dessa apropriação da arte pela modalidade de 

racionalidade acima descrita, que a arte está presente na educação formal 

brasileira, entretanto, a escola atribui pouca importância ao fazer artístico e, em 

certos momentos, quando lhe convém, concede à arte apenas uma relevância 

indireta ou até mesmo secundária. 

 

Desta maneira, surgiram as questões norteadoras desta pesquisa: por que 

mesmo presente, mesmo sendo obrigatória na educação brasileira, a arte não 

alcança o mesmo valor que Matemática, Português,  Física, entre outras disciplinas? 

O comportamento cultural e social demonstrado pela maioria dos professores e 

alunos (tanto do Ensino Fundamental e Médio) de não valorização da disciplina de 

artes na educação formal brasileira se deve à ocupação racional da arte? Se isso 

ocorreu, a ocupação racional da arte pode se tornar um limitador da criatividade no 

contexto escolar? Há ainda espaço para questionar sobre a necessidade constante 

de sensibilização quanto à importância da arte/educação, uma vez que a arte faz 

parte da vida humana?  

 

Nesse sentido, o objetivo geral deste trabalho é mostrar como se estabeleceu 

a ocupação racional da arte identificando algumas de suas marcas, com destaque 

para o contexto da educação formal brasileira.  

  

Para tanto, o caminho metodológico deste trabalho é o levantamento 

bibliográfico, examinado sob o ponto de vista de um conceito atual, dominante, de 

racionalidade. Vale destacar não foram encontradas pesquisas (dissertações ou 
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teses) com esta perspectiva. No entanto, quando pesquisado separadamente “arte 

na educação”, “criatividade na educação” ou “racionalidade e educação” 

encontramos uma quantidade significativa de trabalhos. No site da Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações5  foram encontrados 1.152 documentos sobre 

arte e educação. Estes trabalhos versam sobre metodologias, suas formas 

separadamente (artes plásticas, dança, artes cênicas, cinema, entre outras), 

contribuições para o processo de ensino e aprendizagem, entre outras. No mesmo 

site sobre “criatividade e educação” foram encontrados 260 trabalhos6. Os trabalhos 

sobre “criatividade na educação” transitam sobre processo de criação, concepções 

de criatividade,  a criatividade aplicada em diferentes áreas do saber, entre outros 

assuntos. Já sobre “racionalidade e educação” foram encontrados 253 trabalhos, 

com abordagens sobre racionalidade e autonomia, racionalidade e razão na 

Pedagogia, racionalidade comunicativa, racionalidade e cidadania, interrogações 

filosóficas, entre outros. 

 

Em pesquisa realizada no site da CAPES7 a situação é semelhante. Quando 

pesquisado sobre “a ocupação racional da arte” nenhum resumo de pesquisa foi 

encontrado. Mais uma vez se separado os temas “arte na educação”,  “criatividade 

na educação” ou “racionalidade e educação”, foram encontrados só no ano de 2009, 

para  “arte na educação”  162 teses ou dissertações, para “criatividade na educação” 

98  teses ou dissertações e para “racionalidade e educação” 59 teses ou 

dissertações. Estes trabalhos também seguem os assuntos já descritos na pesquisa 

realizada por meio do site da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações.  

 

A partir do exposto, esta dissertação apresenta três capítulos. A escolha 

desta estrutura deu-se em função da concepção que a arte permite que o 

pensamento e as emoções possam ser expressos livremente ao mesmo tempo em 

que desenvolve o raciocínio com criatividade e imaginação. 

 

                                                 
5 Disponível em < http://bdtd.ibict.br/ > Acesso em: 22 ago. 2010 
6 Uma comparação numérica entre estes dois temas remete a novos questionamentos sobre o 
número reduzido de pesquisas sobre criatividade na educação. 
7 CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Disponível em: 
 < http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/> Acesso em: 27 ago. 2010 
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O primeiro capítulo – A Criatividade – demonstra a necessidade de olharmos 

a temática da criatividade para além do indivíduo. O tema “criatividade” tem sido 

abordado em diferentes áreas e caracteriza-se pela natureza dialética e 

interdisciplinar do conceito, que se estabelece como um valor contemporâneo. Nesta 

pesquisa não será analisado o processo de criação. O foco está nos contextos 

sociais, históricos e culturais que podem interferir nas produções criativas e, ao 

mesmo tempo, podem favorecer ou não a expressão de comportamentos criativos. 

Este capítulo apresenta, também, alguns sentidos atribuídos à criatividade, bem 

como alguns aspectos considerados importantes, para muitos teóricos que 

examinam diferentes abordagens atribuídas ao fenômeno da criatividade. 

Completam este capítulo estudos dos contextos socioculturais e criatividade, com 

foco na teoria de sistemas de Mihaly Csikszentmihalyi  e nas obras de Saturnino de 

La Torre.  

 

O segundo capítulo – Arte/Educação no Brasil – traz como objetivo principal 

descrever a inserção do ensino da arte na educação formal brasileira. Para tal, são 

selecionados alguns momentos históricos que vão da chegada dos jesuítas até os 

primeiros anos do século XX.  É importante destacar que esta descrição não é um 

estudo histórico, mas sim uma visão geral do período moderno.  Estes recortes 

históricos são escolhidos como exemplos aleatórios  para destacar momentos nos 

quais há certa evidencia da força da racionalidade moderna na educação formal 

brasileira. A relevância da arte e da imaginação na educação é, igualmente, 

considerada neste capítulo, que tem como autores de referência: João-Francisco 

Duarte Jr. e a arte/educadora Ana Mae Barbosa. 

 

No terceiro capítulo – As marcas da racionalidade na Educação – é mostrar 

tais marcas da racionalidade na educação e como a racionalidade moderna foi 

ocupando a arte e como esta, por sua vez, acaba por cumprir um papel funcional na 

educação. É realizado um resgate das principais ideias que influenciaram os 

modelos de aquisição do conhecimento formal. Trata da questão da racionalidade 

moderna e do entorno cultural de seu nascedouro no início da Idade Moderna. O 

quadro teórico de Boaventura de Sousa Santos é referência para realizar um 

contraponto entre a criatividade, o contexto histórico do ensino da arte e as ideias 

racionalistas. O capítulo considera, também, as limitações do contexto escolar e do 
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meio escolar. Esses, com o passar do tempo, tornaram-se um espaço padronizador 

do pensamento, inibindo a criatividade. Tal situação evidencia a necessidade de um 

ensino com métodos mais criativos em consonância com as exigências atuais da 

educação formal. A necessária inovação metodológica aplica-se também à arte e à 

criatividade,  com vistas aos desafios dos novos tempos e cenários, os quais 

evidenciam profundas mudanças.  Altera-se, portanto, o mundo do trabalho e 

também da educação, bem como a formação docente. É notória a necessidade de 

novos conhecimentos e novas discussões sobre a formação educacional do 

professor brasileiro, uma vez que toda a formação artística prevalecente na 

educação formal tem consequência em todas as áreas da educação.  

 

Uma nova formação educacional de docentes implica em um novo olhar sobre 

o papel da criatividade. Esse novo olhar, em decorrência, dirige-se, igualmente, às 

instituições que forjam intelectualmente os educadores: a escola. Qual é o 

significado de criatividade e quais são os fatores culturais bloqueadores da 

criatividade? Essas questões recobrem, assim, importância capital para esta 

pesquisa.  
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CAPÍTULO I – A CRIATIVIDADE  

 

 

A racionalidade moderna, a ser analisada em suas origens históricas e 

características principais no terceiro capítulo, apropriou-se das artes ao transformá-

la em instrumento da racionalidade cognitivo-instrumental. Esse tipo de 

racionalidade alcançou supremacia no contexto cultural. Modelou, portanto, formas, 

categorias de pensamento e modos de comportamento humano. Contribui 

acentuadamente para o bloqueio de uma das mais elevadas capacidades humanas: 

a capacidade de criar, de inventar, de gerar novos saberes e expressões novas de 

linguagem. A criatividade efetiva-se em diversas áreas do conhecimento e da 

comunicação social. Neste estudo o foco está no domínio das artes, especificamente 

como prática pedagógica que potencializa o aprendizado, descortina novas 

perspectivas e colabora para o desenvolvimento integrado da personalidade. 

 

Por que a arte? A arte é uma linguagem universal. A arte possibilita a livre 

manifestação das emoções e do pensamento ao mesmo tempo em que privilegia a 

imaginação e a criatividade no desenvolvimento do raciocínio. O tema da arte na 

Educação será visto no segundo capítulo. Neste momento da pesquisa é abordada a  

temática da criatividade. O diferencial consiste em mostrar a necessidade de olhar 

essa temática para além do indivíduo. Sem negar que a criatividade é manifestação 

da capacidade inata do indivíduo é possível reconhecer aqui a necessidade de 

ampliar o olhar para os contextos sociais, históricos e culturais que podem interferir, 

favorecendo ou não, as produções criativas e a expressão de comportamentos 

criativos.  

 

A pesquisa tem início com a abordagem da criatividade por três motivos: 

primeiro, é o tema que motivou a realização deste estudo; segundo, é o eixo central 

da dissertação, sendo a Educação um dos polos em torno dos quais gira, negativa 

ou positivamente, o potencial da criatividade; terceiro, o interesse em descobrir o 

que tem ocorrido com a criatividade levando-a, juntamente com uma de suas 

manifestações, a arte, a tornar-se cativa de sistema de pensamento predominante 

nas sociedades contemporâneas. 
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Uma breve evolução histórica sobre o conceito de criatividade mostra que ao 

longo do tempo o conceito vem sendo ampliado para além de variáveis internas 

(perfil do indivíduo criativo). Assim, as variáveis externas ao indivíduo ganham 

destaque, em especial as circunstâncias socioculturais. Esta amplitude, permite o 

reconhecimento de outros fatores importantes ao desenvolvimento da criatividade.  

  

Para o estudo das complexas relações entre o contexto histórico e 

sociocultural são utilizados os referenciais teóricos de Mihaly Csikszentmihalyi e 

Saturnino de La Torre. Ambos consideram que a criatividade vai além do indivíduo. 

Ela perpassa pela questão de como a sociedade julga (aceita ou não) as ideias 

criativas.  

  

A última parte deste capítulo versa sobre os bloqueios socioculturais 

apresentados por Saturnino de La Torre. Estes bloqueios cerceiam a livre expressão 

do pensamento e das emoções e, por consequência, o desenvolvimento da 

criatividade e sua aplicação na Educação. Vale ressar que, segundo La Torre 

(2005), o estímulo à criatividade é uma responsabilidade social e educacional.  

  

 

1.1 BREVE EVOLUÇÃO HISTÓRICA SOBRE CRIATIVIDADE 

 

 

São várias as abordagens dadas ao fenômeno da criatividade. Com base em 

Wechsler (2002a) são destacadas as abordagens filosóficas, biológicas, psicológicas 

(associativa, comportamental, gestáltica, psicanalítica, humanista), 

psicoeducacionais (cognitivista, educacional), psicofisiológicas (hemisférios 

cerebrais e criatividade), instrumentais e sociológicas.  

 

O conceito de criatividade na Antiguidade possui vários sentidos, conforme se 

segue. Segundo Bahia e Nogueira (2005): 

 
 

Na Roma Antiga o termo criatividade possuía vários sentidos. As 
suas raízes etimológicas têm origem no termo latim creare que 
significava dar existência a, criar, formar, procriar, fundar, produzir. 
Alguns termos sinônimos incluíam generare utilizado para expressar 
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a idéia de gerar, criar, produzir, compor; gignere, no sentido de gerar, 
criar, dar à luz, produzir, causar e, ainda, facere, isto é, fazer, 
executar, eleger, fornecer. Creare era utilizado em diversos sentidos. 
Um destes sentidos está patente no uso que ainda hoje lhe damos: 
inventar, idealizar (s/p).  
 

 

Além do campo de palavras relacionadas à ideia de criação havia, 

paralelamente, outro conjunto de termos, associados ao latim parere, que realçavam 

práticas: “aparecer, estar presente, mostrar-se, cumprir, executar”. Outrossim, 

eficcere conotava “fazer, executar, concluir, cumprir”. Por sua vez edere comporta 

idéias associadas à palavra: “anunciar, publicar, ordenar, determinar”. Ademais, 

excogitare se relacionava a “pensar, refletir, imaginar, inventar”. As autoras ainda 

mencionam outros vocábulos associados às concepções de criatividade: 

 

 

 invenire - encontrar, descobrir, inventar, obter; reperire - encontrar, 
descobrir, adquirir, reconhecer, imaginar, inventar, mostrar-se; 
machinari - inventar, construir, maquinar, planear; comminisci - 
imaginar, fingir, inventar. Um outro sentido denotava a idéia de criar 
na imaginação. Estava associado a cogitare, que significava pensar, 
meditar, considerar; fingere, modelar, formar, representar, criar, 
produzir, compor, fingir, dissimular. Idealizar, imaginar eram duas 
idéias que lhe estavam associadas, quer no sentido de representar 
no espírito (de novo cogitare e fingere, e, ainda, cogitatione - 
pensamento, reflexão, resolução, projecto; e as expressões mente 
complecti - mente abrangente e cogitare assequi - pensamento 
conseguido). (BAHIA e NOGUEIRA, 2005, s/p) 

 

 

Na Antiguidade Clássica a filosofia foi utilizada para se entender a criação. As 

teorias da época sustentavam a atividade mental aplicada como maneira para 

entender o mundo e como este foi concebido. Estas foram denominadas como  

abordagens filosóficas e referiam-se à criatividade como inspiração divina e como 

loucura. Por sua vez, no final do Renascimento, uma nova maneira de pensar 

encarava a criatividade como gênio intuitivo e tentava explicar a capacidade criativa 

de pessoas como Michelangelo e Leonardo da Vinci. Esta teoria tornava o criador 

como uma pessoa rara e diferente (SOUZA, 2001, p.15; WECHSLER, 2002a, p. 27). 

Até os dias atuais estes  padrões de pensamento podem ser observados: a pessoa 

criativa continua, em muitos casos, sendo vista como uma pessoa diferente. 
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A partir da influência da teoria evolucionista de Darwin, o conceito de 

criatividade passou a ser considerado como inerente à vida, ou seja, já vem com a 

vida. Esta concepção de criatividade é trabalhada pelas abordagens biológicas. “A 

hereditariedade era considerada como componente principal na criatividade” 

(WECHSLER, 2002a, p. 27 ). Assim, ainda encontramos pessoas que acreditam não 

serem criativas por não terem o “dom”, por não terem ninguém criativo na família. 

 

 A partir do século XVII, o tema da criatividade passou a ter tratamento de 

cunho mais científico, em função do desenvolvimento da Psicologia. As abordagens 

psicológicas contribuíram de forma significativa para a compreensão do fenômeno 

criatividade. Estas abordagens determinaram um paralelo entre as sensações e as 

ideias (WECHSLER, 2002a, p. 28). A autora ao citar Skinner (1979) aponta que esse 

tipo de teoria influenciou os trabalhos dos seguidores da linha do comportamento, 

encabeçada por que explica o funcionamento humano como uma relação 

estímulo/resposta. Nesse sentido, o comportamento criativo resulta das variações do 

comportamento. Assim, os compositores criam várias melodias e os pintores criam 

muitas obras. Assim o fazem por receberem algum estímulo.  

 

Outra contribuição da Psicologia é a teoria da Gestalt. Nela, a criatividade é 

considerada como uma habilidade do indivíduo quando o mesmo consegue reverter 

relações de figura e fundo, parte e todo. Segundo esta teoria: 

 

 

O pensamento criador é, primariamente, uma reconstrução de 
configurações, é “insight”. O “insight” envolve a percepção ou 
reconhecimento súbito da associação entre duas unidades de 
pensamento, que eram anteriormente separadas, estabelecendo-se, 
desta forma, uma nova conexão. É a reconstrução do campo 
perceptivo do indivíduo; a percepção brusca, no seu ambiente, de 
novas possibilidades de ação, que o levam, quase que 
instantaneamente, à solução do problema. (VAINSENCHER, 1982, p. 
6). 

 

 

Por sua vez, a teoria psicanalítica freudiana afirma que a criatividade é uma 

força que vem do inconsciente. Se uma pessoa estivesse rígida ou tensa teria mais 

dificuldade em ser criativa, o que poderia transformar-se em neurose por não 
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conseguir  realizar suas idéias. A criatividade é uma forma de solucionar conflitos 

(WECHSLER, 2002a, p.30). Freud, por exemplo, via a criação como expressão de 

neurose. Para ele “criatividade e neurose têm a mesma fonte de origem: os conflitos 

do inconsciente (...). A criação é uma forma de sublimação, de se atingir 

indiretamente algo que, conscientemente, não se teria condição de fazê-lo 

(VAINSENCHER, 1982, p. 6-8). 

 
Na teoria humanista a criatividade é vista como tendência do ser humano à 

realização. Para Carl Rogers, a criatividade é apresentada como algo que um 

grande gênio, como Einstein, pode ter, assim como, também, uma cozinheira. O 

importante para ele é que a pessoa perceba categorias (como ideias, cores e 

formas) e brinque com elas para poder criar algo novo a partir destas. Por 

consequência, as pessoas conseguirão fazer relações e verão a vida de uma forma 

nova e significativa. Contudo, torna-se condição importante que o próprio indivíduo 

faça o julgamento do produto final de seu ato criativo. Uma avaliação interna de 

maneira a satisfazê-lo, em primeiro lugar, para depois satisfazer a sociedade. 

Segundo Rogers (apud VAINSENCHER, 1982, p. 7), “uma pessoa é criativa na medida 

em que realiza suas potencialidades como ser humano. O meio ambiente pode, 

apenas, maximizar a possibilidade de emergência da criatividade”.   

 

Rollo May (1975) definiu criatividade como um encontro intenso com uma 

ideia, no qual encontraremos a autorrealização das nossas potencialidades. Para 

ele, “o processo criativo deve ser estudado, não como produto de uma doença, mas 

como a representação do mais alto grau de saúde emocional” (p. 39). 

 

É possível observar nessas teorias que o foco encontra-se no indivíduo, na 

sua satisfação em relação ao ato criativo e na necessidade do ser humano ter 

liberdade psicológica para criar, sem ações avaliativas que possam interferir na 

experiência vivenciada, ou seja, o ambiente é visto somente como uma das 

possibilidades de ampliação do surgimento da criatividade no indivíduo.  

 

Nesse evoluir histórico dos estudos sobre criatividade, outras contribuições 

importantes foram as abordagens psicoeducacionais. Na teoria cognitivista, a 

análise fatorial de J.P. Guilford (apud VAINSENCHER, 1982), o centro dos estudos 
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estava na análise e medida das capacidades mentais que a criatividade abrange. 

Isto significa que para ter ideias criativas a pessoa utiliza-se de capacidades mentais 

e que estas se enquadram na teoria do pensamento divergente. Segundo o autor, 

há dez fatores diversos no pensamento divergente:  

 

 

1. Fluência Vocabular – a habilidade de produzir palavras, contendo 
cada uma delas uma letra específica ou combinação de letras 
(exigências simbólicas específicas) 
2. Fluência Expressionista – capacidade de justapor, rapidamente, 
palavras que preenchem os requerimentos da estrutura das 
sentenças; a linguagem oral é de grande importância da 
determinação desta habilidade. 
3. Fluência Ideativa – capacidade de produzir muitas idéias que 
preencham determinados requerimentos, num tempo limitado. 
4. Fluência Associativa – capacidade de produzir o maior número 
possível de sinônimos para uma determinada palavra, num tempo 
limitado. Envolve, como requerimento, o significado. 
5. Flexibilidade Espontânea – habilidade ou disposição para produzir 
uma grande variedade de idéias, com liberdade de inércia. Por 
exemplo, citar usos diversos para um tijolo comum. 
6. Flexibilidade Adaptativa – capacidade de reestruturar um problema 
ou situação, facilitando, assim, a sua solução. 
7. Redefinição – capacidade de alterar a função de um objeto ou 
parte dele; é o oposto de “fixação funcional”. 
8. Elaboração – capacidade de fornecer pormenores para completar 
um dado esboço. 
9. Elaboração – capacidade de produzir respostas raras, pouco 
comuns. 
10. Sensibilidade a Problemas – capacidade de identificar a 
existência de problemas. (GUILFORD, apud VAINSENCHER, 1982, 
p. 6-8, grifos do autor). 

 

 

No que se refere à teoria educacional, vale trazer as concepções sobre 

criatividade de um dos grandes estudiosos dessa teoria, Ellis Paul Torrance (1976). 

Para o autor: 

 

 

(...) não podemos dizer que alguém está funcionando mentalmente 
de maneira plena, se as capacidades envolvidas em pensamento 
criativo permanecem não desenvolvidas ou são paralisadas. Essas 
são as capacidades envolvidas em tomar consciência de problemas, 
pensar em possíveis soluções e submetê-las à prova. Se seu 
funcionamento está prejudicado, a capacidade de alguém para 
enfrentar problemas da vida é de fato marginal (TORRANCE, 1976, 
p. 21). 
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As abordagens psicofisiológicas referem-se às pesquisas sobre os 

hemisférios cerebrais e criatividade. Pesquisadores argumentam que as pessoas 

criativas apresentam dois padrões de pensamento distintos. Um deles, o hemisfério 

direito, é capaz de reestruturar conceitos e que, por sua vez, seria especializado em 

padrões de pensamento que enfatizam percepção, síntese e o rearranjo geral das 

ideias; e o outro, o hemisfério esquerdo, que tem a capacidade de avaliá-los e é 

eficiente nos processos de pensamento descrito como verbais, lógicos e analíticos 

(SOUZA, 2001, p. 24). 

 
 

A partir do desenvolvimento da teoria criatividade e o papel dos hemisférios 

cerebrais, Howard Gardner, autor da teoria das inteligências múltiplas, pesquisa 

mais profundamente o hemisfério direito onde, segundo o autor, ocorrem padrões de 

pensamento mais associados à criatividade e às inteligências múltiplas. Sua 

pesquisa trata das potencialidades humanas e foi sistematizada em sete 

inteligências: linguística ou verbal (habilidade de expressão, facilidade para se 

comunicar, apreciação da leitura, amplitude de vocabulário, entre outras); lógica-

matemática (facilidade para detalhes e análises, preferência pela abordagem dos 

problemas por etapas – passo-a-passo – entre outras); espacial (percepção de 

mundo multidimensional, bom senso de orientação, preferência pela linguagem 

visual à verbal, entre outras); musical (bom senso de ritmo, boa memória musical, 

música como um evocativo de emoções e imagens, entre outras); corporal-

cinestésica, (boa mobilidade física, preferência por aprender “fazendo”, trabalhos 

manuais, entre outras); interpessoal (facilidade para comunicação, preferência por  

esportes em equipe, entre outras) e intrapessoal (reflexividade e introspectividade, 

autodesenvolvimento e autorrealização, entre outras). Recentemente foi incluída 

nesta teoria a inteligência naturalística que tem como característica bom 

entendimento de funções biológicas, interesse em questões como a origem do 

universo, entre outras (SOUZA, 2001, p. 23-27). 

 

Todos estes olhares teóricos, advindos das teorias psicológicas, sobre o 

fenômeno da criatividade estão relacionados com a maneira pela qual os diversos 

autores citados – Freud, Rogers, Guilford, Torrance, Gardner, entre outros – com o 

passar do tempo, concebiam o comportamento humano. Assim, até a década de 
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1970, o grande objetivo das pesquisas realizadas era vislumbrar o perfil do indivíduo 

criativo, com base em variáveis internas, e desenvolver programas e técnicas que 

favorecessem a expressão criativa.  

 

Contudo, pesquisas recentes, direcionam as concepções dos pesquisadores 

sobre criatividade aos fatores sociais, culturais e históricos no desenvolvimento da 

criatividade. Desta maneira, a abordagem individual foi substituída por uma visão 

mais sistêmica deste fenômeno complexo que é a criatividade. Nesse contexto, 

surgem as abordagens instrumentais e as sociológicas. Entre esses pesquisadores 

destacam-se Robert J. Sternberg, Teresa M. Amabile e Mihaly Csikszentmihalyi. 

Essas pesquisas consideram tanto as variáveis internas quanto variáveis externas 

ao indivíduo.  

 

Na abordagem instrumental, a teoria da criatividade de Robert J. Sternberg, 

denominada como a teoria do investimento, destaca que é preciso investir na 

convergência de seis fatores distintos e inter-relacionados: (a) inteligência, (b) estilos 

intelectuais, (c) conhecimento, (d) personalidade, (e) motivação e (f) contexto 

ambiental. Nesta teoria, para a produção criativa acontecer efetivamente, torna-se 

necessário que cada um dos fatores seja visto de forma interativa com os demais e 

jamais de forma isolada (STERNBERG, 1995, p. 3-10). Esses fatores e suas 

características são descritos a seguir. 

 

Três habilidades cognitivas são relevantes para a inteligência, segundo 

Sternberg (1995): a sintética, a analítica e a prática-contextual.  

 

Em consonância com tais concepções, vale trazer as considerações de Bahia 

e Nogueira (2005). A capacidade sintética permite ver os problemas de novas 

formas para, desta maneira, fugir dos constrangimentos do pensamento 

convencional; a capacidade analítica leva ao reconhecimento das ideias que devem 

e não devem ser seguidas; a capacidade prática-contextual é aquela que se 

manifesta para persuadir os outros do valor das ideias  

 

O conhecimento formal (adquirido por meio de livros, palestras ou outros 

meios de instrução) ou informal (raramente ensinado e sua aquisição ocorre por 
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meio de dedicação e interesse por alguma área específica) precisarão ser 

relevantes para uma determinada área. Sternberg (1995) refere-se ainda a três 

“estilos intelectuais”: legislativo, executivo e judiciário. Com estes estilos temos 

referência à forma como a pessoa usa, explora ou utiliza a sua inteligência (p. 5-7).   

 

As pessoas com alta produção criativa destacam-se pela apresentação de um 

conjunto de traços de personalidade tais como predisposição a correr riscos, 

confiança em si mesmo, tolerância à ambiguidade, coragem parar expressar novas 

ideias, perseverança diante de obstáculos e ainda certo grau de autoestima, embora 

nem todos esses traços estejam necessariamente presentes. A motivação está 

relacionada às forças impulsionadoras da performance criativa. Em destaque está a 

motivação intrínseca, com foco na tarefa, cuja importância é fundamental para a 

criatividade, pois a propensão de uma pessoa responder de maneira criativa a uma 

tarefa é muito maior quando esta está motivada para sua realização (STERNBERG, 

1995, p. 8-9).  

 

O último componente presente na teoria da abordagem instrumental é o 

contexto ambiental. A criatividade não ocorre no vácuo e não pode ser vista fora de 

seu contexto, especialmente porque tanto a pessoa como o produto são julgados e 

avaliados como criativos ou não por pessoas inseridas em determinado contexto 

social.  Sternberg (1995) salienta que o contexto ambiental pode afetar e influenciar 

a produção criativa de maneira distinta. Situam-se no contexto tanto os níveis de 

favorecimento ou não à geração de novas ideias bem como a proporção de 

encorajamento e suporte necessários para que aconteça o desenvolvimento das 

ideias criativas, além da avaliação do produto criativo tangível (p. 3-10).  

 

Vale destacar que este produto criativo é a parte “tangível da criatividade”, ou 

seja, o que pode ser percebido pelos cinco sentidos (SÁTIRO, 2002, p. 224). 

 

Na abordagem sociológica, a teoria de Tereza Amabile (2003), denominada 

de Modelo Componencial de Criatividade, tem como objetivo explicar de que forma 

os fatores motivacionais, cognitivos, sociais e de personalidade podem influenciar no 

processo criativo. Contudo, o papel da motivação e dos fatores sociais destacam-se 

no desenvolvimento da criatividade. Para tal, a autora constituiu o modelo a partir de 
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três componentes, considerados necessários para o trabalho criativo: habilidades de 

domínio, processos criativos relevantes e motivação intrínseca. De acordo com a 

autora é importante que estes componentes estejam em interação.  

 
No entanto, apesar do modelo de criatividade apresentado por Amabile ter 

uma grande predominância de componentes bastante individuais, é possível notar 

que o ambiente influencia de maneira determinante em cada um desses 

componentes e sugere alternativas para que a criatividade seja estimulada em 

ambientes de trabalho, mesmo em sala de aula. Alencar e Fleith (2003) ressaltam 

algumas dessas alternativas: 

 

 

(...) (a) encorajar autonomia do indivíduo, evitando controle 
excessivo e respeitando a individualidade de cada um; (b) cultivar a 
autonomia e independência enfatizando valores ao invés de regras; 
(c) ressaltar as realizações ao invés de notas ou prêmios; (d) 
enfatizar o prazer no ato de aprender; (d) evitar situações de 
competição; (e) expor os indivíduos a experiências que possam 
estimular sua criatividade; (f) encorajar comportamentos de 
questionamento e curiosidade; (g) usar feedback informativo; (h) dar 
aos indivíduos opções de escolha; e (i) apresentar pessoas criativas 
como modelos (p. 4-5). 

 

 

A criatividade, estudada segundo a Perspectiva de Sistemas, desenvolvida 

por Mihaly Csikszentmihalyi, é percebida como um processo que resulta da 

intersecção de três fatores: indivíduo (bagagem genética e experiências pessoais), 

domínio (cultura e conhecimentos) e campo (sistema social). 

 

O indivíduo, para Csikszentmihalyi (1999), é quem produz mudanças na área 

de conhecimento na qual está inserido. Possui como características relevantes a 

curiosidade, motivação própria, abertura às experiências, fluência de ideias, 

persistência e flexibilidade de pensamento. O autor salienta que as pessoas criativas 

se ajustam conforme a situação, ou seja, não se caracterizam por uma estrutura 

estabelecida de maneira rígida, podendo até, em determinados momentos de 

criação ou fases de produção, apresentar características de introversão e, em outras 

oportunidades, características de extroversão. 
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É também de fundamental importância, segundo Csikszentmihalyi (1998), que 

o indivíduo esteja inserido em ambientes que estimulem a sua produção criativa, 

valorizem o processo de aprendizagem e ofereçam oportunidades de acesso e 

atualização do conhecimento: “Si la curiosidad no dispone de demasiadas 

oportunidades, si se ponen demasiados obstáculos en el camino del riego y la 

exploración, la motivación para adoptar una conducta creativa se extingue 

fácilmente” (p. 26-27). 

 

O segundo fator abordado pelo autor é o domínio, que é composto por um 

conjunto de regras e procedimentos simbólicos estabelecidos culturalmente, isto é, o 

conhecimento acumulado, estruturado, transmitido e compartilhado em uma 

sociedade ou por várias sociedades. A organização destes conhecimentos 

associados a uma área refere-se ao domínio, apresentado por Csikszentmihalyi. 

Nesta perspectiva a Física, a Matemática e a Música, entre outras, podem ser 

consideradas domínios.  

 

Assim, as contribuições criativas promovem mudanças em domínios, uma vez 

que “o domínio é um componente necessário da criatividade, pois é impossível 

introduzir uma variação sem referência a um padrão existente. ‘Novo’ só faz sentido 

em referência ao velho” (CSIKSZENTMIHALYI, 1999, p. 314, grifos do autor). 

 

O terceiro fator é o campo, que envolve todo o sistema social e inclui todos os 

indivíduos que atuam como avaliadores. Para Csikszentmihalyi, estes avaliadores 

têm como função decidir se uma nova idéia ou produto é criativo e se deve, 

portanto, ser incluído no domínio.  Por exemplo, no domínio das artes, o  campo é 

composto por professores, curadores de museus, críticos e colecionadores. São 

eles que têm que aprovar ou conhecer novas manifestações artísticas, para que 

possam ser aceitas como uma melhoria criativa no domínio.  

 

Percebe-se assim, que as concepções teóricas mais recentes contrastam 

com os enfoques anteriores, que focalizavam, sobretudo, características do 

indivíduo, como estilos de pensamento, traços de personalidade e motivação. 

Conforme afirma Csikszentmihalyi (1998, p. 41)  “… la creatividad no se produce 

dentro de la cabeza de las personas, sino en la interacción entre los pensamientos 
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de una persona y un contexto sociocultural.” Desta feita, ampliaram-se os fatores 

considerados relevantes para a compreensão da criatividade, reconhecendo-se que 

o seu desenvolvimento e expressão transcendem a dimensão individual, sendo de 

especial importância as circunstâncias sócio-culturais. 

 

 

1.2 CONTEXTO  AMBIENTAL E CRIATIVIDADE  

 

 

Conforme salientado por May (1975, p. 49) “o mundo é um conjunto de 

relações significativas, no qual a pessoa existe, e de cujo projeto participa (...). O 

mundo interelaciona-se com a pessoa a todo o momento. Uma dialética contínua 

processa-se entre o mundo e o indivíduo, um não pode ser compreendido sem a 

presença do outro”. 

 

A criatividade, segundo La Torre (2005), pode ser considerada um processo 

sociocultural e não apenas um fenômeno individual, pois não depende apenas de 

fatores intrapessoais, mas sim das contribuições das relações com o outro e da 

sociedade como um todo. Assim, criatividade é a integração do fazer e do ser, 

através de um constante repensar do próprio potencial para transformar o que existe 

em algo melhor. 

 

Em sociedade, temos valores que determinam quando uma ideia é criativa ou 

não. Uma pessoa pode ser muito criativa, porém, só isso não é suficiente para que 

sua ideia seja aceita  (LA TORRE, 2005). Torna-se necessário provar que sua ideia 

tem valor criativo.  Por exemplo: numa escola um professor pode ter ótimas idéias 

para realizar um trabalho com seus alunos, pode ser muito criativo no uso de 

metodologias diferenciadas. Mas, se o coordenador pedagógico ou diretor da escola 

não concordarem com a ideia ou com as metodologias escolhidas, torna-se difícil 

sua aplicação porque não tem aprovação.  

 

Ostrower (2008) reforça este pensamento:  
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Não há, para o ser humano, um desenvolvimento biológico que 
possa ocorrer independente do cultural. O comportamento de cada 
ser humano se molda pelos padrões culturais, históricos, do grupo 
em que ele, indivíduo, nasce e cresce. Ainda vinculado aos mesmos 
padrões coletivos, ele se desenvolverá enquanto individualidade, 
com seu modo pessoal de agir, seus sonhos, suas aspirações e suas 
eventuais realizações (p. 11-12). 

 

 

Dessa maneira, é possível constatar como as variáveis do contexto sócio-

histórico-cultural interferem na produção criativa e podem ou não favorecer a 

expressão do comportamento criativo. La Torre (2005) reafirma: “o meio contribui 

ativamente para construir nossas configurações e estruturas mentais e com elas 

atuamos sobre o ambiente, transformando-o. A mente reprodutora repete o 

adquirido, a mente criativa transforma a informação de forma pessoal” (p. 59). 

 

Csikszentmihalyi (1998), citado na abordagem sociológica, salienta como  

ponto central de seus estudos que a criatividade está nos sistemas sociais e não 

somente no indivíduo.  A criatividade acontece por meio da interação entre o criador 

e a sua audiência. O autor explica que a criatividade é o resultado da interação de 

um sistema composto por três elementos: a) uma cultura que contém regras 

simbólicas; b) uma pessoa que traz novidades para o campo simbólico e c) um 

campo, que envolve todos os indivíduos que reconhecem e validam uma inovação 

ou criação (p. 21).  

 

O autor também aponta que  a importância maior está em investigar onde a 

criatividade se encontra e não em definir o que é criatividade; pensar e pesquisar em 

que medida o ambiente social, cultural e histórico reconhece ou não uma produção 

criativa, pois a criatividade “não é um resultado somente individual, mas de um 

sistema social que julga os produtos individuais”. Contudo, salienta que se um 

campo for resistente a novas ideias ou até mesmo não encorajador da criatividade, o 

indivíduo pertencente do campo não terá suas ideias aceitas. Para tanto destaca 

que o criador precisará convencer o campo de que sua ideia ou produto tem valor e 

deve ser incluída no domínio (CSIKSZENTMIHALYI, 1999, p. 314). 
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Outra situação apresentada pelo autor é a dos campos incentivadores da 

produção de novas idéias que oferecem espaço para experimentações. O que pode 

ser observado, historicamente, em alguns períodos.  Por exemplo, no Renascimento 

europeu, “Leonardo da Vinci, uma das pessoas mais criativas da história em termos 

de sua contribuição para as artes e as ciências, durante a sua vida mudava-se 

constantemente de uma cidade para outra, em resposta às mudanças das 

condições de mercado” (CSIKSZENTMIHALYI, 1999, p. 325). 

 

Assim, segundo a teoria da perspectiva de sistemas de Csikszentmihalyi a 

criatividade é concebida como uma ação, uma ideia ou um produto que modifica um 

domínio existente ou transforma esse em um novo, mas o autor enfatiza que para 

que esta modificação ou transformação ocorra é fundamental que o indivíduo tenha 

acesso e contato com vários sistemas simbólicos e que o ambiente social, no qual o 

indivíduo está inserido, seja responsivo a novas ideias. Portanto, para que uma idia 

nova seja incorporada ao domínio é fundamental que esta seja aceita socialmente. 

 

A teoria de Csikszentmihalyi, nesse contexto, marca uma virada significativa 

no estudo da criatividade humana. Seus estudos apontam para a importância de 

exame atento do contexto sociocultural em que se inserem os indivíduos. As 

pessoas, os estudantes em particular, são frutos de seu meio ambiente cultural. 

Esse ambiente pode facilitar ou não o emergir da criatividade humana. 

Notadamente, há bloqueios socioculturais a serem identificados e superados. 

 

 

1.3 BLOQUEIOS SOCIOCULTURAIS 

 

 

Em ambientes que não estimulam a criatividade, as pressões conformistas 

são, talvez, as maiores inibidoras das respostas criativas. Isto porque vivemos num 

mundo mecanizado, no qual se torna necessária a uniformidade, a previsibilidade e 

a ordem, elementos que tendem a bloquear a criatividade.  

 

As ações criativas, de certa maneira podem representar uma ameaça à 

ordem e à uniformidade, uma vez que a civilização moderna teme a experiência 
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inconsciente e irracional (May, 1975). Assim, para não perder o controle, a 

sociedade pressiona para que as pessoas fiquem sempre na “mesmice” porque é 

mais prático e não exige mudanças. Com o tempo a grande maioria das pessoas 

prefere continuar a fazer o que já estão acostumadas por medo de não serem 

valorizadas, ou aceitas, se criarem algo novo. Desta forma, esse conformismo 

cultural funciona até mesmo como mecanismo de defesa, tornando-se um 

comportamento cultural.  

 

Conforme assevera La Torre (2008, p. 54) “quando a cultura nos condiciona a 

uma determinada forma de ver as coisas, ela nos impõe uma concepção limitada e 

está bloqueando a criatividade”.  

 

O autor apresenta dois importantes aspectos socioculturais presentes no 

bloqueio da criatividade: 1) condicionamento de pautas de conduta, ou seja, 

sociedade e cultura se unem nesse ponto, tentando estabelecer pautas ou normas 

de comportamento, nas quais fixam e limitam determinados comportamentos como 

estimados socialmente e desvalorizam outros. Aos poucos pressiona para o 

conformismo e para a aceitação de tais pautas “de normalidade”. Assim, como há 

um enorme desejo de ser aceito em sociedade, o agir diferente do padrão, das 

normas, desperta uma sensação considerada desagradável por muitos. Há a 

necessidade de segurança, pois o ambiente desconhecido intimida, incomoda as 

pessoas que se conformam com as situações apresentadas. Isto, de certa maneira, 

é, tranquilizador. porém, nada criativo ou desafiador; 2) super valorização da 

inteligência segundo padrões sociais aceitáveis: quando a sociedade supervaloriza o 

raciocínio lógico e a retenção de conhecimento acima da divergência e do poder 

imaginativo, está bloqueando a criatividade (LA TORRE, 2008, p. 54-56).  

 

Esta situação tem prevalecido desde o Renascimento. A civilização ocidental, 

desde então, vem enfatizando as técnicas e a mecânica, e tem orientado nossos 

impulsos criativos, e de nossos antepassados, para a tecnologia: criatividade dirigida 

ao progresso e aplicação da ciência (MAY, 1975, p. 70). 

 

La Torre (2005; 2008) salienta a necessidade de introduzir-se a criatividade 

na hierarquia de valores da sociedade, na mesma proporção que é dada importância 
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à inteligência, pois se isto não acontecer a criatividade continuará tendendo a ser 

bloqueada. A criatividade precisa ser cultivada em terrenos propícios e férteis à 

sensibilidade, à flexibilidade perceptiva, à liberdade, à autonomia, à tolerância, ao 

clima positivo, à segurança psicológica, pois:  

 

 

(...) apesar de qualquer pessoa ter capacidade de criar e o desejo de 
fazê-lo seja universal, nem todas manifestam igualmente. Em muitas 
delas, fica prostrada, “oxidada” diríamos, porque a falta de prática faz 
que cresçam aptidões e disposições contrárias: racionalização, 
lógica, rigorismo, intransigência. (TORRE, 2008, p. 108, grifos do 
autor)  

 

 

Existe assim, um contexto social e cultural que pode ou não contribuir para o 

desenvolvimento da criatividade. Afinal, o estímulo à criatividade é uma 

responsabilidade social e educativa. “Nossa sociedade, dada a quantidade de 

problemas que tem, não se pode dar ao luxo de não aproveitar o potencial criativo 

subjacente em todo o ser humano” (LA TORRE, 2005, p. 24). Este potencial não tem 

sido explorado positivamente em virtude da hegemonia de sistemas de pensar 

enraizados na racionalidade cognitivo-instrumental.  

  

Portanto, esta racionalidade que cerceia o desenvolvimento da “criatividade 

do espírito” foca, quase que exclusivamente, na criatividade dirigida somente ao 

progresso e aplicação da ciência, enfatizando o tecnicismo e mecanicismo (MAY, 

1975).  

 

Com este enfoque, sendo a criatividade aplicada à arte e o seu ensino na 

educação formal, as escolas também seguem e cedem às pressões conformistas da 

sociedade, na qual se ressalta a valorização do raciocínio lógico, concebido apenas 

nos termos da racionalidade dominante. Entretanto, a arte é a expressão da vida 

que, associada ao processo de criação, pode contribuir para o exercício pleno da 

capacidade de ser humano. A arte favorece o desenvolvimento integral do indivíduo, 

possibilitando a expressão livre do pensamento e das emoções e desenvolvendo 

seu raciocínio com criatividade e imaginação. 
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Até este momento do estudo foram examinadas as diversas concepções de 

criatividade ao longo da história. Conforme pôde ser observado, essas concepções, 

tradicionalmente, têm considerado que a criatividade é, substancialmente, qualidade 

inata ao indivíduo. No entanto, estudos recentes têm introduzido outro fator no 

estudo da criatividade: o contexto sociocultural, que desempenha fator significativo 

tanto como inibidor da criatividade como facilitador de seu desenvolvimento. A 

inclusão do fator contexto neste trabalho é diferencial no trato da criatividade 

humana ao assumir que a racionalidade moderna, hegemônica no atual contexto 

cultural, é fator de inibição da criatividade.  
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CAPÍTULO II – ARTE/EDUCAÇÃO NO BRASIL 

 

 

Tendo em vista demonstrar que a racionalidade moderna tem se apoderado 

das artes e, em decorrência, contribui para inibir a criatividade, o primeiro capítulo 

procurou responder a questão sobre os significados de criatividade. Intentou, desta 

forma, examinar esses significados a fim de tornar compreensível a relação entre 

criatividade e o tema da racionalidade na arte. A contribuição de Csikszentmihalyi 

ampliou a abordagem do tema da criatividade ao ressaltar que esse tema não deve 

ser visto apenas a partir de qualidades intrínsecas ao indivíduo. É preciso incluir o 

meio ambiente sociocultural como fator de desenvolvimento ou não da criatividade 

humana.  Os olhares voltaram-se, portanto, para além do indivíduo. LaTorre, por sua 

vez, também trabalha com o conceito ampliado de criatividade, trazendo-o, mais 

precisamente, à área da educação. Neste contexto, foram vistos os bloqueios que 

inibem o desenvolvimento da criatividade.  

 

Este capítulo tem por objetivo descrever a inserção do ensino da arte na 

educação formal brasileira. Identifica alguns momentos históricos e as variáveis 

políticas e culturais que deram origem à desvalorização do ensino da arte.  A 

descrição de alguns momentos históricos visa, compreender as razões que levaram 

a essa desvalorização. A maior parte dos recortes descritos neste momento da 

pesquisa está relacionada ao Ensino Fundamental e Médio, uma vez que, por vários 

períodos históricos, a ênfase da escola formal brasileira encontrava-se nesses dois 

níveis educacionais. Apresenta de maneira breve o encontro entre as artes e a 

indústria e o processo de “cientificação das artes” (BARBOSA, 2008a, p. 32), ou 

seja, a utilização da arte com atenção à forma e sua geometrização da forma. Esta 

situação evidencia o pensamento positivista que concebia o ensino de Desenho 

como um meio de racionalização da emoção.  

 

Neste capítulo é exemplificada a influência do contexto mais amplo da cultura 

e da sociedade sobre a educação, em linha com as abordagens de Csikszentmihalyi 

e La Torre. Para isso, são trazidos recortes históricos que descrevem a implantação 

da educação formal no Brasil e a inserção da arte nesse processo. São, também, 
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selecionados alguns momentos nos quais começam a aparecer elementos da 

ocupação racional da arte.  

 

No entanto, para pensar sobre a arte na educação formal torna-se necessário 

evidenciar a importância da arte e da imaginação na educação como instrumento de 

formação integral do indivíduo (DUARTE, 1996).  

 

 

2.1 A RELEVÂNCIA DA ARTE E DA IMAGINAÇÃO NA EDUCAÇÃO 
     

 

A arte é linguagem que melhor expressa sentimentos. Por meio da expressão 

de sentimentos, o indivíduo torna-se mais autêntico e livre para fazer escolhas. 

Contudo, sob influência da racionalidade moderna a inserção da arte e da 

criatividade na educação formal tem, em grande medida, ignorado quão importante e 

necessário é para o ser humano poder expressar livremente seus sentimentos. Essa 

expressão é parte essencial da formação humana e do desenvolvimento intelectual. 

Conforme demonstrado ainda neste capítulo, é possível afirmar que a arte tem sido 

moldada conforme regras, padrões, e medidas que reduzem as possibilidades 

criadoras do indivíduo.   

 

Ao interpretar a realidade e ao transformá-la conforme as necessidades, 

grupos sociais desenvolveram e desenvolvem culturas diferentes. Cada cultura 

apresenta uma maneira diferente de sentir e atuar no mundo. A arte, por sua vez, é 

um fenômeno comum a todas as culturas, desde as primitivas até as mais 

civilizadas. A arte, associada ao processo de criação, permite ao ser humano 

exercer seu desenvolvimento integral ao mesmo tempo em que se torna a 

expressão da vida (DUARTE, 1996).  

 

A arte está ligada intimamente ao sentir humano sobre o mundo. Àquela 

sensação que muitas vezes não conseguimos expressar de forma lógica e objetiva, 

mas que percebemos em função dos nossos sentidos.  Barbosa (1998, p. 2) define a 

arte como “o esforço do ser humano para representar o mundo ao seu redor e 

representar também os ritmos constantes da vida”.  
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Com outras palavras Duarte Jr. (1996) afirma:  

 

 

a arte, em todas as suas manifestações, é, por conseguinte, uma 
tentativa de nos colocar frente a formas que concretizem aspectos do 
sentir humano. Uma tentativa de nos mostrar aquilo que é inefável, 
ou seja, aquilo que permanece inacessível às redes conceituais de 
nossa linguagem. (p. 48)  

 

 

Ambos os autores evidenciam o esforço e a tentativa de mostrar por meio de 

formas expressivas, algo que é impossível de ser conceituado, de ser explicitado de 

forma lógica e objetiva. As palavras foram, ao longo da evolução humana, 

convencionadas para transmitir determinados significados válidos para todos os 

homens, com a menor ambiguidade possível. Este objetivo de convenção da 

linguagem é fruto, segundo Duarte (1996), da necessidade de uma ordenação da 

vida humana. Situação que, com o tempo, tornou a palavra um símbolo da maior 

importância para o homem, emprestando um sentido à vida. No entanto, Duarte Jr. 

chama a atenção para o fato de que “as palavras são um ‘resumo fragmentado’ do 

nosso sentir constante. Elas procuram sempre tomar este sentir e simbolizá-lo. 

Buscam significá-lo e exprimi-lo” (p. 40, grifos do autor). E, de certa forma, 

condicionam a maneira com as pessoas veem o mundo, pois, frequentemente, as 

coisas são percebidas em decorrência de seus nomes e dos significados atribuídos 

às mesmas. 

 

O ser humano possui também a necessidade de expressar seus sentimentos 

em relação ao mundo, sem o desejo ou objetivo de transmitir um significado 

explícito. É a necessidade de dar formas concretas às sensações e sentimentos. A 

arte é uma chave com a qual o ser humano pode abrir a porta dos seus sentimentos. 

“A arte não procura transmitir significados conceituais, mas dar expressão ao sentir. 

(...) a arte concretiza os sentimentos numa forma (estática ou dinâmica), de maneira 

que possamos percebê-los” (DUARTE JR., 1996, p. 44, grifos do autor). Estas 

formas estáticas (o desenho, a pintura, a escultura, entre outras),   ou dinâmicas (a 

dança, a música, o cinema, entre outras) da arte, são como “representações” dos 

sentimentos humanos.  
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Portanto, a arte possibilita a expressão livre do pensamento e das emoções, 

desenvolvendo seu raciocínio com criatividade e imaginação. Ao criar, o indivíduo 

torna-se mais seguro dos seus potenciais e consciente dos seus limites;  torna-se 

mais autêntico e livre para fazer suas escolhas. Escolhas com consciência, visto que 

“(...) em nossa atual civilização (anti-estética por excelência), consciência estética 

significa uma capacidade de escolha, uma capacidade crítica para não apenas se 

submeter a imposição de valores e sentidos, mas para selecioná-los e recriá-los 

segundo nossa situação existencial” (ibid., p. 73). Assim, torna-se importante 

desenvolver a consciência estética. Consciência esta que permite uma atitude mais 

harmoniosa e equilibrada perante o mundo, em que os sentimentos, a imaginação e 

a razão se integram.  

 

A arte pode possibilitar o desenvolvimento e a educação dos sentimentos por 

meio da prática das manifestações artísticas, uma vez que permite ao indivíduo o 

contato com o mundo sensorial, ao mesmo tempo em que pode proporcionar, por 

meio de experimentações dos sentimentos e das emoções, o encontro da pessoa 

com o mundo no qual vive de maneira a conduzir as pessoas do plano dos 

sentimentos para o plano racional. 

 

Para que o ser humano torne-se um ser completo é essencial seu contato 

com a arte, que é expressão da vida, principalmente quando integrada com o 

processo de criação. A arte possibilita que o pensamento e as emoções sejam 

expressos livremente, e desenvolve o raciocínio com criatividade e imaginação 

concomitantemente, o que favorece o desenvolvimento integral do indivíduo. Por 

meio da arte aumentam as possibilidades do indivíduo tornar-se mais autêntico, 

crítico e livre para fazer suas escolhas com consciência de seus limites e seguro de 

seu potencial, bem como a possibilidade de ser capaz de compreender e intervir na 

realidade em que vive. Portanto, a arte pode ser considerada com um dos 

instrumentos de transformação social.  

 

 

O ato criativo (...) dá-se muito mais a nível do “sentir” do que do 
“simbolizar”. (...) ao se criar ocorre uma movimentação de nossos 
sentimentos, que vão sendo confrontados, aproximados, fundidos, 
para posteriormente serem simbolizados, transformados em formas 
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que se ofereçam a razão, ao pensamento. (Notem que é freqüente o 
fato de nossas palavras não conseguirem acompanhar o ritmo de 
nossas idéias. Isto é: vai-se articulando idéias que estão a nível do 
“sentir”, para depois elas serem relatadas pelas palavras) (DUARTE 
JR., 1996, p. 53, grifos e parênteses do autor). 

 

 

Contudo, o ser humano no decorrer da vida, recebe uma quantidade 

significativa de conhecimentos pré-fabricados, transmitidos sem muitas mudanças, 

carregados de regras e padrões. Mera reprodução do que já existe, ocasionando 

repetições de respostas prontas e conservadoras. Há apenas uma repetição, com 

pouco espaço para os sonhos, fantasias e experimentação. Há pouco espaço para 

mudanças, para o diferente, para o que está fora do padrão estabelecido. Sem a 

oportunidade de realizar algo novo, há o contínuo exercício das respostas  

predeterminadas e acabadas. O ato criador é renegado, abandonado. Esta postura 

repetitiva cerceia a capacidade criadora, reflexiva e sensorial (LA TORRE, 2005). 

O trabalho com a arte na educação direciona-se para cenários que 

possibilitem o desenvolvimento da capacidade de criação e de imaginação. Propõe-

se a buscar alternativas às respostas prontas e padronizadas. Nos quais as 

respostas prontas e padronizadas não podem mais ser seguidas.  A arte na 

educação tem por objetivo intensificar o entusiasmo e o interesse por novas 

criações, novos olhares, sendo estes mais reflexivos e críticos. Assim, conforme 

Duarte Jr. (1996), o educando verá a razão sob outra ótica e conseguirá perceber 

que, ao contrário de desenvolver trabalhos impessoais, onde apenas recria e 

transcreve as técnicas aprendidas, a arte o estimulará a se retratar em suas 

produções artísticas.  Desta maneira, o educando será capaz de manifestar a sua 

própria realidade, com todos os seus conflitos e desejos.  Essa possibilidade que se 

abre contribui em muito para o amadurecimento do indivíduo, para o seu 

autoconhecimento, para o despertar dos seus sentimentos, para a manifestação de 

suas próprias opiniões e, principalmente, para o verdadeiro sentido do “viver em 

grupo”.  

Vale salientar ainda que, “através da arte pode-se, então, despertar a atenção 

de cada um para sua maneira particular de sentir, sobre a qual se elaboram todos os 

outros processos racionais” (DUARTE, 1996, p. 65-66).  
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A inserção da arte na educação possibilita novas leituras e ações no processo 

de ensino e aprendizagem. Possibilita um processo mais sensível ao outro, ao 

sentir, à troca, de maneira a externar conscientemente os sentimentos, pois:  

 

  

(...) uma educação que apenas pretenda transmitir significados que 
estão distantes da vida concreta dos educandos, não produz 
aprendizagem alguma. É necessário que os conceitos (símbolos) 
estejam em conexão com as experiências dos indivíduos. Aprender 
não é decorar. Aprender é um processo que mobiliza tanto os 
significados, os símbolos, quanto os sentimentos, as experiências a 
que eles se referem. Já, decorar, é algo assim como o que ocorre 
com o animal; uma resposta fixa, sem criatividade, a um estímulo fixo 
(DUARTE JR. , 1996, p. 25, grifos e parênteses do autor). 

 

 

Desta maneira, vale destacar que o objetivo da arte na educação é formar 

indivíduos conscientes de modo a exercerem sua cidadania com reflexão e crítica.  

Seu objetivo não é formar artistas, como bem destacam Barbosa (1998) e Duarte Jr.  

(1996). 

 
A arte precisa ser inserida na educação como uma das maneiras de estimular 

o pensamento criador para que a imaginação do educando e seu intelecto não se 

separem, visto que na experiência estética a imaginação amplia os limites que são 

impostos pelo cotidiano intelectualizado.  Conforme Duarte Jr. (1996) 

 
 

Criar supõe a produção de coisas (sejam objetos ou idéias) até então 
inexistentes no mundo humano. Supõe um ato onde, basicamente, 
opera a imaginação, esta capacidade fundamental do homem. Pela 
imaginação o homem ordena o mundo numa estrutura significativa, já 
que linguagem e imaginação se desenvolvem conjuntamente. Por ela 
o homem projeta aquilo que ainda não existe, aquilo que poderia ser, 
como fruto de seu trabalho (p. 51, grifos e parênteses do autor). 

 
 

 
Diferente dos animais que estão, de certa forma, presos no momento 

presente, o ser humano, pela imaginação, coloca sua ação no mundo de maneira a 

ampliar  os seus limites para além do aqui e agora da materialidade das coisas. 

Acaba por criar um universo significativo em decorrência de seu encontro com o 
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mundo por meio da imaginação. “A imaginação  é, portanto, o dado  fundamental do 

universo humano e o motor de todo ato de criação” (ibid., p. 52).  

 

Entretanto, a inserção do ensino da arte no Brasil, mostra, como padrão 

básico, o aluno sendo considerado como uma máquina copiadora, reprodutora de 

regras e de padrões estabelecidos. E, de certa forma, moldado ou sufocado por 

decisões dos dirigentes da sociedade vigente. É o que esta pesquisa aborda na 

sequência. 

 

2.2  CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE A ARTE/EDUCAÇÃO NO BRASIL 

 
 

Toda a organização da sociedade, no decorrer dos séculos, carrega 

resquícios que também são visualizados e percebidos no contexto escolar, no que 

tange à relação estabelecida entre a arte e a sociedade. Csikszentmihalyi (2005, p. 

123) aponta alguns dos elementos que têm caracterizado as culturas modernas: 

“nos tempos modernos a arte, o jogo e a vida, em geral, têm perdido seus anelos 

sobrenaturais. A ordem cósmica, que no passado ajudou a interpretar e a dar 

significado à história humana, se decompôs em fragmentos desconexos”.  

 

Na atualidade, as ideologias que lutam entre si para nos dar explicação 

acerca do comportamento humano são inúmeras: a lei da oferta e da procura e a 

“mão invisível regulam o mercado livre para render cotas de nossas racionais 

escolhas econômicas”; além disso, a teoria da luta de classes do materialismo 

histórico “trata de explicar nossas ações políticas irracionais”; acrescenta ainda o 

autor a questão da competitividade genética, da sociobiologia, que nos permitiria 

entender porque ajudamos a algumas pessoas e não fazemos o mesmo com outras. 

 

Segundo Csikszentmihalyi, essas “modernas religiões” destacadas pelas 

ciências sociais não desfrutam, “com parcial exceção do materialismo histórico”, de 

grande credibilidade popular e “nenhuma tem inspirado as visões estéticas ou os 

prazerosos rituais que os modelos anteriores da ordem cósmica haviam 

proporcionado”. 
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Essas ideias podem ser revisitadas por meio da retomada da história do 

ensino de artes no Brasil entre os séculos XVI, XVII, XVIII, XIX e os primeiros anos 

do século XX.  Momentos históricos que demonstram as influências sociais, culturais 

e econômicas inerentes a um modelo de conhecimento e educação que, talvez, 

fossem coerentes para o período, mas que conservam marcas na educação até os 

dias atuais. 

 

 
2.3 A INSERÇÃO DA ARTE NA EDUCAÇÃO FORMAL BRASILEIRA 
 

 

Historicamente, o ensino da arte no Brasil sofreu muitas influências em função 

das várias mudanças e interferências políticas, econômicas e culturais pelas quais 

passou. Vale destacar que a arte na educação formal teve várias aplicações, além 

de algumas denominações tais como Trabalhos Manuais, Ensino da Arte, Ensino de 

Desenho, Geometria, Desenho Geométrico, Educação Artística (BARBOSA, 2008a;  

2008b). Estas denominações sempre estiveram correlacionadas a contextos 

apoiadores da arte como uma expressão do sensível e contextos que só 

visualizavam uma função racional para sua aplicação na educação formal.   

 

 
2.3.1 O Berço do Ensino no Brasil 
 
 
 

Durante todo o período colonial brasileiro a educação foi atribuída 

exclusivamente às ordens religiosas (BARBOSA, 2008a). Merece destaque, neste 

período, o fato de que as atividades de caráter estético ligadas às artes visuais, se 

comparadas às atividades ligadas à literatura, tiveram pouco prestígio enquanto a 

literatura teve uma profunda e larga aceitação social. Esse fato, entre outros, 

demonstra, portanto, a ocupação das artes pela racionalidade moderna. As artes 

que estavam mais relacionadas ao belo, à subjetividade, aos sentimentos tiveram 

pouco destaque em relação à literatura, considerada mais racional.  

 

Com a chegada dos jesuítas no Brasil, em 1549, chegaram também métodos 

pedagógicos, além da moral, dos costumes e da religiosidade européia, pois os 
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jesuítas se dedicaram à propagação da fé religiosa e ao ensino. Com intenção de 

ser pedagógico e moralizante os ensinamentos eram transmitidos por meio de textos 

mais didáticos do que artísticos. Conforme descreve Nascimento (2008):  

 

 

(...) os jesuítas consideravam as “artes literárias” como matriz de um 
raciocínio reto. O estudo da língua materna e do latim era mais 
importante que a atuação nas artes e ofícios porque, além de 
reforçar a catequização, desencadeava a contemplação dos clérigos 
(p. 28, grifos do autor). 

 

 

Os jesuítas adotaram em todo o seu projeto de catequização a noção de 

maleabilidade infantil, a partir da qual se encontrava uma maior e considerável 

facilidade de manipulação. Como declarou o jesuíta espanhol Juan Bonifácio, 

descrito no texto de Nascimento (2008, p.36), “as crianças são muito fáceis de 

governar. Eu não sei como há quem diga o contrário. Uma vez que são tão 

impressionáveis, pode-se fazer delas o que quiser.” Assim, distinguiram as infâncias 

das crianças brancas e das crianças indígenas para melhor catequizar.   

 

As crianças brancas, segundo descrição feita por Nascimento (2008, p. 36-

38), foram assim categorizadas: infância nobre (de príncipes e nobres), infância de 

qualidade (crianças de “boas famílias” – classes privilegiadas) e infância rude 

(oriunda das classes populares). As crianças indígenas foram classificadas na 

infância de barro (uma infância maleável). Na infância nobre, os ensinamentos 

tinham como objetivo ensinar a governar de modo que os futuros dirigentes 

conseguissem minimizar conflitos, ampliar territórios, dirigir finanças e a vida cultural 

do reino. Desde pequenos os nobres recebiam formação artística, pois deveriam ser 

sábios e conhecedores profundos das artes clássicas. Identificava-se na arte um 

saber fundamental para a formação destes.  

 

Na infância de qualidade, voltada às crianças das classes privilegiadas, foi 

desenvolvido um guia educativo denominado Ratio Studiorrum. Este marcou a 

prática de editar guias pedagógicos para disciplinar a educação. Neste guia estava 

contido um conjunto de normas e saberes ligados à literatura para serem ensinados. 

Mas também continha condutas que deveriam ser assimiladas por meio das práticas 
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de catequização em relação ao catolicismo. Este ensino era pago e só eram aceitas 

crianças pobres se estas tivessem talento para o exercício sacerdotal. Os 

ensinamentos consistiam por meio da linguagem verbal, da memorização e do 

formalismo, abrangendo a preleção, a repetição e a aplicação e por um teatro 

pedagógico que tinha por base trechos bíblicos (ibid., p. 36-38).  

 

 
Em suma, as principais metas eram as seguintes: 1. preparar jovens 
que, após a primeira parte do programa, poderiam, depois, ocupar 
cargos e funções necessárias ao exercício de atividades 
governamentais e religiosas; 2. para os que continuavam os estudos, 
aprimorar a vocação religiosa, formando clérigos que dariam 
continuidade aos programas catequéticos da Igreja católica em 
várias partes do mundo (ibid., p. 38). 

 

 

Na infância classificada como rude ou pobre e a infância de barro, as crianças 

eram divididas conforme as aptidões. Os que eram “propícios para as ciências” 

deveriam ser mantidos nas escolas para que se tornassem mestres das futuras 

crianças ou então para ingressarem nos seminários. Os demais que não tinham tal 

aptidão deveriam aprender ofícios conforme “a inclinação de cada um. Esta era a 

recomendação do reformulador espanhol Juan Luís Vives” (ibid., p.38).  

 

As ações educacionais voltadas para estas crianças também dependiam dos 

propósitos dos seus encarregados. Manuel da Nóbrega, fundador dos colégios da 

confraria dos Meninos de Jesus, na Bahia e em São Vicente, detinha uma visão 

estratégica de catequese quanto ao uso de atividades artísticas. Conforme o talento 

dos alunos, propiciava prática do canto e da música instrumental de maneira 

complementar ao ensino, com vistas, a atrair outros povos indígenas da região (ibid., 

p 38-39).  

  

Nóbrega também tinha como parte integrante do seu programa de ensino, o 

ensino profissionalizante das artes e ofícios, conforme descreve Nascimento (2008):  

 

 

Quando terminavam os estudos elementares, o plano de Nóbrega 
encaminhava, a maioria dos alunos, para o aprendizado profissional 
das técnicas agrícolas, das artes e ofícios. Uma minoria, tido como 
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mais inteligente, passava para a aula de gramática latina. A escolha 
para a bifurcação de estudos baseava-se nas “aptidões e dotes 
intelectuais”. Os que mais se distinguiam nos estudos de gramática 
latina poderiam realizar, como prêmio, uma viagem de estudos à 
Europa, especialmente aos colégios de Coimbra e Espanha (p. 39, 
grifos do autor). 

 

 

No processo de catequização, os jesuítas se utilizaram de uma estratégia 

fundamental para atingir seus objetivos: a governabilidade social sem o uso de arma 

ou violência, mas com o auxílio de castigos consentidos e combinados. Para colocar 

em prática a estratégia foram construídos ambientes específicos para evitar a 

interferência de outras pessoas e para a catequização não ser prejudicada. Eles 

confinavam nestes ambientes até uma comunidade inteira e as tratavam como 

“reduções” o que permitia um monitoramento constante. Estes eram notáveis 

complexos socioeconômicos das missões jesuíticas, com enormes aldeamentos 

muito bem edificados, dotados de infraestrutura autônoma e ficavam próximos das 

igrejas, colégios, oficinas e residências. Seguiam também uma classificação 

semelhante à mencionada por Nóbrega, conforme descreve Nascimento (2008): 

 

 

(...) os meninos eram divididos em três grupos: os que aprenderiam a 
ler, escrever e contar; os que seguiriam para as artes e ofícios; e os 
que realizariam os trabalhos agrícolas. Cada redução possuía 
oficinas de música, dança, pintura, escultura e demais ofícios. Para 
cada ofício e especialidade artística, havia uma oficina repleta de 
instrumentos e materiais de trabalho, contendo estampas religiosas 
que serviam de modelo para escultura e pinturas. As meninas, 
seguindo os preceitos coloniais, aprendiam a tecer, a bordar e 
costurar. A produção destinava-se ao auto-abastecimento das 
necessidades da redução (....).  

 

 

Como é possível observar na descrição de Nascimento, encontra-se a 

informação de que eram utilizadas estampas religiosas como base para os trabalhos 

que envolviam a escultura e a pintura. Estas estampas utilizadas artisticamente 

eram vindas da Europa e os jesuítas selecionavam quais seriam os modelos e 
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padrões, seguindo princípios escolásticos8 a serem copiados. Ao seguir tais 

princípios, os jesuítas também demonstraram ser polivalentes, pois além de 

catequizar também ensinavam as artes e os ofícios. É interessante destacar que 

para ser promovido a oficial ou a mestre, um artífice precisava mostrar suas 

capacidades para copiar perfeitamente e não criar modelos.  

 

A educação jesuítica moldou o espírito nacional, uma vez que colocava no 

ápice de sua escala de valores as atividades de ordem literária, em função da 

necessidade e dos objetivos de catequização. Com isso, este modelo implantado 

pelos jesuítas tem sido predominante na educação brasileira e demonstrou um 

“acentuado preconceito contra as atividades manuais, com as quais as Artes 

Plásticas se identificavam pela natureza de seus instrumentos” (BARBOSA, 2008a, 

p. 21). As artes manuais, desde a época dos jesuítas, eram desvalorizadas por não 

se enquadrarem nos objetivos da racionalidade cognitivo-instrumental. As artes 

deveriam, nessa perspectiva, adequar-se àqueles objetivos e, então, ser apropriadas 

pela racionalidade vigente.   

 

Enquanto os jesuítas desenvolviam seu trabalho de catequização no Brasil, 

na mesma época, na Inglaterra, (1733) acontecia a Revolução Industrial que 

encerrava a transição entre feudalismo e capitalismo e evidenciava o movimento da 

revolução burguesa iniciada na Inglaterra no século XVII. Era o início do 

modernismo. 

 

O tempo passou e os jesuítas foram perseguidos e expulsos do Brasil durante 

a administração do Marquês de Pombal (1759). Os objetivos de catequização já 

haviam sido alcançados e a reforma pombalina visava reformular os planos da 

filosofia e do saber especializado, bem como a recuperação da economia do Brasil 

em benefício de Portugal, a fim deste país se livrar do domínio econômico da 

Inglaterra.  

 

                                                 
8 De acordo com Santana (2009), os princípios escolásticos eram os que determinavam os 
ensinamentos cristãos e que justificavam a fé na doutrina ensinada, uma vez que deve haver uma 
harmonia entre a fé e a razão. 
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Com o desenvolvimento da ciência, há uma centralização na criação de 

escolas régias e nas aulas públicas de geometria, promovendo uma reforma 

educacional até a vinda de D. João VI ao Brasil. Tal reforma possibilitou uma 

abertura para que se delineasse uma nova posição para o ensino da arte, ou melhor, 

para o ensino de Desenho, uma vez que no Brasil colonial a arte não tinha quase 

nenhuma repercussão social. É oportuno ressaltar que: 

   

 

Em 23 de janeiro de 1771, foi publicado um edital convidando os 
interessados a se inscreverem na aula de Geometria, recém-criada 
no Convento de São Francisco; mas em outubro do mesmo ano há 
um outro edital que ordena que todos os estudantes e pessoas 
conhecidamente curiosas entrassem na aula que se havia de abrir 
para o ensino de Geometria, com a pena de sentar praça de soldado 
pago para os que não cumprissem com essa determinação 
(BARBOSA, 2008a, p. 24, grifos meus). 

 

 

O ensino de Geometria passou a ser um requisito importante uma vez que por 

meio do Marquês de Pombal a construção naval foi impulsionada e para tal este 

conhecimento era fundamental. Contudo, o professor que ensinava artes nos 

séculos XVI e XVII precisava ser um sacerdote estrangeiro, vinculado a alguma 

ordem religiosa e vindo de algum país europeu católico com capacidade de exercer 

múltiplas funções, ou seja, polivalente. Esse professor era denominado de  um bom 

“sujeito docente”. Mas no século XVIII, no apogeu da arte barroca no Brasil, um bom 

“sujeito docente” passou a ser um artista leigo, na grande maioria mestiços, 

nascidos no Brasil colônia, para ser difusor do catolicismo (NASCIMENTO, 2008, p. 

46).  

 

 

2.3.2  Mudanças na Estrutura 

 

 

Nesta época (século XVIII) uma considerável mudança no ensino das artes e 

ofícios, aconteceu principalmente em Minas Gerais. Artistas leigos e fervorosos 

católicos passaram a coordenar as oficinas de artes e ofícios. O barroco brasileiro, 

cujo estilo artístico está muito associado à religião católica no Brasil, uma vez que 
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este estilo foi trazido ao Brasil pelos missionários jesuítas, desenvolveu-se a partir 

da cisão entre Estado e Igreja. Com atenção maior, pela colônia, voltada às 

diretrizes da monarquia, abriu-se espaço para que leigos e instituições, sem 

envolvimento com o catolicismo oficial, fundassem e desenvolvessem uma 

“religiosidade peculiar”, as irmandades. Era um espaço que aceitava todos: homens, 

mulheres, negros e brancos. Tal mudança evidenciava vestígios da cisão entre 

Estado e Igreja. Desta forma, as irmandades acabaram por ficar com a “guarda, 

conservação e decoração das igrejas” (NASCIMENTO, 2008, p. 45). 

 

As oficinas de artes e ofícios, na sua grande maioria, foram, então, 

comandadas por empreiteiros que realizavam encomendas para decoração de 

interiores que continuaram fiéis às temáticas religiosas. Mas, maior apropriação de 

novas tendências estilísticas começaram a se desenvolver e outros estilos pessoais 

passaram a se consolidar no país. Destacam-se, entre estes, artistas como Antonio 

Francisco Lisboa, o Aleijadinho, e o Mestre Ataíde. Assim, o barroco brasileiro 

assimilava feições típicas de uma cultura emergente. 

 

Outras mudanças iriam acontecer. Em 1808, a família real, por pressões 

políticas fruto das mudanças sociais europeias, viu-se obrigada a migrar para o 

Brasil. Sua vinda trouxe alterações no curso da história do ensino de arte no país 

que vinha emergindo com o Barroco brasileiro.  

 

A preocupação prioritária era de formar uma elite que defendesse a colônia 

dos invasores e ajudasse a movimentar a corte culturalmente. D. João VI, 

influenciado por Antônio de Araújo de Azevedo, Ministro de Estado, contratou um 

grupo de artistas e artífices na Europa para fundar no Rio de Janeiro uma escola ou 

instituto teórico-prático de aprendizagem artística e técnico-profissional. Este 

ministro era muito culto e amante das artes e estava ansioso por incentivar o 

progresso do Brasil. 

 

Foram então criadas as primeiras instituições de ensino, com destaque para 

as de ensino superior: as escolas militares, os cursos médicos e a Academia 

Imperial de Belas-Artes (criada em 1816, com início de funcionamento em 1826) 

(BARBOSA, 2008a, p. 16).  
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Para a criação dessa Academia foi formado um grupo de franceses 

(importantes membros da Academia de Belas-Artes do Instituto de França e, 

bonapartistas convictos), que passou a ser chamado de Missão Artística Francesa, 

cujo objetivo era fundar e pôr em funcionamento a Escola Real de Ciências, Artes e 

Ofícios. Esse grupo chegou ao Brasil em 1816, sob a proteção de D. João VI, e tinha 

em sua composição pintores, escultores, arquitetos, gravadores e outros 

profissionais.  

 

De acordo com Barbosa (2008a, p. 16-17) a Escola Real de Ciências, Artes e 

Ofícios teve em 1826 sua designação modificada para a então Academia Imperial de 

Belas-Artes. Esta esteve a serviço dos adornos do Reinado e do Império, envolvida 

com o espírito do estilo neoclássico para conservação do poder.  

 

Tal estilo, para Rocha-Peixoto (2000), “ é expressão de ordem, disciplina, 

contenção, equilíbrio, razão, nobreza.” (p. 7).  

 

Esse período foi marcado por preconceitos de ordem política e também 

estética. A oposição política era fruto do ódio contra Napoleão Bonaparte (Portugal 

estava subordinado à zona de influência da Inglaterra) e a oposição estética deu-se 

em função de que todos os membros da missão Artística Francesa eram de 

orientação determinantemente neoclássica, a qual marcou seus ensinamentos e 

suas atividades artísticas na corte (BARBOSA, 2008a, p. 18). 

 

A vinda da Missão Artística Francesa ao Brasil tinha como objetivo organizar 

a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios com base em um modelo primordialmente 

técnico voltado para o ensino de ofícios artísticos e mecânicos e, ao mesmo tempo, 

estruturado na pedagogia neoclássica, que tinha como elemento principal o ensino 

artístico com foco na precisão da linha e do modelado, em função das esculturas da 

antiguidade clássica (para tal se utilizam de cópias de estampas e de uma 

linguagem sofisticada). 

 

 
A importância destes elementos refletia a influência dos exercícios de 
observação da escultura antiga que, existente em maior número do 
que a pintura, era utilizada com maior freqüência. Para os 
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neoclássicos, o artista era o gênio, era a inteligência superior que, 
através do desenho, seria limitada, domada pela razão, pela teoria, 
pelas convenções da composição para melhor entender a tradição e 
a história (BARBOSA, 2008a, p. 34).  

 

 

Assim, a Missão Artística Francesa teve seu objetivo alterado a partir do 

momento em que esta escola transformou-se apenas em um veículo de interesse da 

nobreza. E restou á arte apenas o caminho de se firmar como símbolo de distinção 

entre as classes sociais e o refinamento das mesmas, uma vez que:  

 

  
As novas manifestações neoclássicas, implantadas como que "por 
decreto" iriam encontrar eco apenas na pequena burguesia, camada 
intermediária entre a classe dominante e a popular, e que via na 
aliança com um grupo de artistas da importância dos franceses, 
"operando por força do aparelho oficial de transmissão sistemática 
da cultura", uma forma de ascensão, de classificação (BARBOSA, 
2008a, p. 19-20, grifos da autora). 

  
 
 

Ao ser implantada desta maneira, a arte neoclássica não foi vista com bons 

olhos pela classe menos favorecida economicamente e como consequência agravou 

ainda mais o afastamento entre a arte e o contato popular.  

 

O fruto desse afastamento contribuiu e contribui “(...) para alimentar um dos 

preconceitos contra a arte até hoje acentuada em nossa sociedade, a idéia de arte 

como uma atividade supérflua, um babado, um acessório da cultura.” (BARBOSA, 

2008a, p. 20). O Brasil iniciava seu processo civilizatório e, nesse cenário, para a 

maioria, segundo pesquisas de Barbosa (2008a; 2008b),  o país não detinha os 

alicerces de civilização e de economia para toda a sociedade e desejava ser e 

seguir os padrões artísticos vigentes na Europa do início do século XIX.  

 

Em 1855, ocupou a diretoria da Academia Imperial de Belas-Artes, Araujo 

Porto Alegre, um dos primeiros e mais importantes escritores de poesia e teatro 

românticos do Brasil (Barbosa, 2008a, p.29) que tinha como objetivo fazer uma 

reforma nos pensamentos da academia. Em sua reforma teve a pretensão de unir no 

mesmo estabelecimento escolar o artesão e o artista cursando as mesmas 
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disciplinas básicas: aulas de matemática aplicada, desenho geométrico, escultura de 

ornatos, com fins de auxiliar os progressos das artes e da Indústria Nacional, 

conforme descreve o artigo 78 do título VIII do Regulamento de 1855 citado por 

Barbosa (2008a, p.28). Sua permanência na diretoria foi somente de três anos em 

função das dificuldades de implantação da referida reforma. Assim, a junção das 

formações de artífice e de artista, num mesmo espaço escolar, tornou-se “uma 

espécie de concessão da elite à classe obreira (...)” (ibid., p. 29) 

 

Somente com a emersão das lutas contra a escravatura e a efetiva abolição 

dos escravos começou a surgir um processo de respeito com relação ao trabalho 

manual. Até porque este período coincidiu com a substituição do trabalho físico pelo 

trabalho mecânico e pela valorização das artes aplicadas à indústria e ligadas à 

técnica, pois o país passava por uma redenção econômica. Ou seja, a arte pela arte 

enquanto essência humana continuava desprezada por ser tida como inútil e 

passatempo de ociosos e a arte aplicada à indústria (função social e econômica) 

passou a ser bem vista, ou melhor, útil significativamente aos interesses do Estado e 

de seus governantes. 

 

 

2.3.3  Consolidação das Influências 

 

 

Com a Abolição (1888) e a República (1889) as escolas brasileiras buscaram 

acompanhar as mudanças da sociedade. Mas seu acompanhamento aconteceu 

muito lentamente o que alcançou as duas primeiras décadas do século XX.  Período 

este cheio de discussões, ações e pensamentos que foram elaborados no decorrer 

do século XIX. 

 

Com objetivo de educar a nação para o trabalho industrial, os primeiros anos 

do século XX foram marcados pelo impacto resultante do encontro entre as artes e a 

indústria e pelo processo de geometrização da forma (BARBOSA, 2008a, p. 32).  

Desta maneira, era grande a preocupação da inserção do ensino da arte nas 

escolas primárias e secundárias, bem como sua obrigatoriedade.   
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A metodologia da Escola de Belas-Artes, que anteriormente era a Academia 

Imperial de Belas Artes, continuou a influenciar grandemente o ensino da arte a nível 

primário (Ensino Fundamental I) e, principalmente, secundário (Ensino Médio). Este 

ensino, por sua vez, se resumia ao ensino de Desenho, desde os primórdios do 

século XIX. 

 

No século XX, a ênfase no Desenho continuaria nos argumentos a 
favor da sua inclusão na escola primária e secundária, os quais se 
orientavam no sentido de considerá-lo mais uma forma de escrita 
que uma arte plástica. (...) nada mais natural para os brasileiros 
que vencer o preconceito contra o ensino da Arte, r eduzindo-o 
ao ensino de Desenho e procurando valorizá-lo pela sua 
equivalência funcional com o escrever  (ibid., p. 34, grifos meus). 

 

 

O ensinamento por meio da arte passou então, além das funções descritas 

nos recortes históricos apresentados neste capítulo, a desempenhar outras 

atribuições estratégicas às questões políticas, sociais e econômicas do país, pois o 

crescimento econômico estava diretamente relacionado à capacitação profissional 

(ibid., p. 41).  

 

Esse era o caso da criação de escolas para a formação de mulheres para o 

magistério, pois essa profissão era considerada adequada para as funções de uma 

mulher da época. Para o trabalho com normalistas (futuras professoras) eram 

ensinados desenhos pedagógicos, por meio de livros específicos, que as mesmas 

deveriam saber para então construir futuros esquemas de ilustração para as aulas 

(ARAÚJO, 2008, p. 55). 

 

 

As aulas da escola tradicional transcorriam a partir de exercícios de 
reprodução de modelos, os quais eram selecionados pelo professor e 
seguiam os princípios da metodologia (...) do livro Didática Magna. A 
arte, (...) requer: modelo ou imagem, que o artista observa e tenta 
reproduzir; a matéria onde vai imprimir a nova forma; e os 
instrumentos com os quais executa seu trabalho. Acredita que o 
aluno deva fazer exercícios freqüentes, trabalhar com segurança, 
com rapidez e sem cometer erros. Os exercícios eram a forma de 
criar o hábito da arte, pois se acreditava que só a prática faria 
artistas. Segundo esta metodologia – a qual era utilizada nas aulas 
de desenho, pintura e trabalhos manuais de forma mecânica -, o 
professor escolhia modelos para serem reproduzidos através de 
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exercícios. A fixação se dava pela repetição e treinava-se o 
aprimoramento e a cópia (ibid.,  p. 54). 

 

 

O grande influenciador deste início de século foi Rui Barbosa. Tal era sua 

repercussão cultural que, durante os primeiros 20 anos do século XX, seu nome era 

símbolo de sabedoria para o povo e a burguesia, pois suas ideias pedagógicas 

descritas nos Pareceres sobre a Reforma do Ensino Secundário e Superior (1882) e 

sobre a Reforma do Ensino Primário (1883) de Leôncio de Carvalho refletiam sua 

concepção pedagógica frente ao momento econômico no qual se encontrava o país. 

De modo que:  

 
 

(...) para Rui Barbosa, o Desenho tinha um lugar de enorme 
destaque no currículo secundário e principalmente no currículo 
primário. Sua teoria política liberal se dirigia para a função prática de 
enriquecer economicamente o país. Este enriquecimento só seria 
possível através do desenvolvimento industrial, e a educação técnica 
e artesanal do povo era por ele considerada uma das condições 
básicas para este desenvolvimento (BARBOSA, 2008a, p. 44-45). 

 

 

Rui Barbosa destacava ainda que a educação artística, principalmente o 

desenho geométrico, seria uma das bases mais sólidas para a educação popular. 

Citava como exemplo a introdução da mesma nas escolas públicas americanas e o 

fato desta introdução ter demonstrado grande sucesso nos produtos americanos 

desenhados e apresentados em feiras internacionais da época. Assim, o modelo que 

Rui Barbosa pretendia implantar na escola secundária do Brasil reproduzia o modelo 

americano do ensino da arte. Sua intenção era seguir as mesmas linhas traçadas 

nos EUA apresentando como justificativa as afirmações de Walter Smith, o qual para 

Barbosa (2008a, p. 52), foi “o eixo em torno do qual começaram a se formar as 

idéias de Rui sobre o ensino de Desenho, literalmente aceitas no Parecer sobre 

Ensino Secundário e apresentadas como modelo a ser seguido pelo Brasil” 

 

Só pela inserção do Desenho no programa do ensino de todas as 
crianças é possível obter exatidão e presteza no representar as 
formas de todas as coisas, faculdade minimamente útil a todos. O 
que cumpre, é que todos os gêneros de Desenho elementar sejam 
ensinados, não como arte, mas como linguagem comum,  e se 
utilizem, não como diversão, mas como instrumento p restadio. 
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(...) É, especialmente, a arte do Desenho dócil serva ao estudo da 
ciência, estampando-lhe as verdades, pintando-lhe os fenômenos, e 
exibindo-lhes as leis. Na escola, convém tomar rigorosas cautelas 
contra o risco de se praticar o Desenho meramente com o intuito de 
produzir trabalhos de mimo ou beleza. Havemos de considerá-lo 
como auxiliar, ou veículo, que nos ajude a expressão no estudo de 
outros assuntos; assim, por exemplo, na geografia, o desenho de 
cartas (BARBOSA, 2008a, p. 50, grifos meus). 

 
 
 

Rui Barbosa, em favor de sua pedagogia, explicava experiências de outros 

países como Inglaterra, Estados Unidos, França, Alemanha, Áustria, Suíça, Bélgica, 

Holanda e Itália. Esses países eram tomados como exemplos da bem sucedida 

popularização do desenho, bem como da adaptação do mesmo às finalidades da 

indústria. Esse destaque dado ao desenho explicava o motor principal de 

prosperidade do trabalho.  

 
É possível perceber, em destaque, um ponto crucial de influência de 

pensamentos advindos de outros contextos educacionais e que passaram a ser 

incorporados no contexto brasileiro. Em todos os casos, vale ressaltar a 

preocupação muito grande em fazer da arte algo funcional, a serviço de objetivos 

mais amplos em torno da ciência que vinha sendo considerada o bem maior do 

pensamento vigente da época.  

 

Outra preocupação evidente, nas primeiras décadas do século XX, era 

identificar um instrumento pedagógico que educasse a mente do povo. Tal 

preocupação estava presente no projeto dos positivistas, que viam no 

aperfeiçoamento intelectual a condição fundamental para o progresso social e 

político.   

 

O positivismo – filosofia de Augusto Comte (1798-1857) – busca o 

conhecimento tendo como referência os “dados reais”.  Essa filosofia, aplicada à 

realidade, torna-se positiva. Comte contrapõe seu sistema de pensamento à 

“filosofia antiga, teológica e metafísica [que] tinha o erro de ser ilusória, ‘fictícia’ ... 

abstrata”, conforme Challaye (1970, p. 234).   

 



 59 

Nesse sentido, Barbosa (2008a) ressalta que: “A Arte era encarada como um 

poderoso veículo para o desenvolvimento do raciocínio desde que, ensinada através 

do método positivo, subordinasse a imaginação à observação identificando as leis 

que regem a forma” (p. 67). 

 

Além de Rui Barbosa, outro influenciador da evolução do ensino secundário 

durante a Primeira República foi o positivista Benjamim Constant. Em sua reforma “o 

Desenho e as Aritméticas estavam associados e representavam etapas 

preparatórias do ensino de Geometria, (...). O Desenho aparecia presente no 

currículo apenas pelas suas possíveis contribuições ao estudo da ciência (...)” (ibid., 

p. 69). 

 

Para os positivistas o Desenho era um meio de racionalização da emoção. 

Predominava o intelectualismo, o anti-sujeito em suas expressões de criatividade. As 

ciências positivas (matemáticas, astronomia, física, química, fisiologia, sociologia) 

seriam as “’bases das artes’, artes aplicadas ou industriais” (CHALLAYE, op. cit., p. 

235).  

 

Então, nesse contexto cultural, as artes não favoreciam a introspecção do 

indivíduo e o desabrochar da criatividade. A arte foi instrumentalizada, ou ocupada, 

por meio do ensino de geometria. Segundo Barbosa (2008a), essa foi uma 

estratégia visando tornar a arte mais próxima da ciência, conforme concebida na 

época. Foi, portanto, uma forma de “cientificação da forma pela geometrização”  (p. 

74 e 81).  

 
 

Com a morte de Benjamim Constant, sua reforma sofreu várias 
modificações configuradas no Código Fernando Lobo, que vigorou de 
1892 a 1899, mantendo o pensamento positivista. Segundo esta 
nova lei o currículo passou a se orientar em direção à preparação do 
aluno para a escola superior, limitando-se os objetivos formativos ao 
simples desenvolvimento do raciocínio (...) (ibid., p. 74) 

 
 
 

A partir desse momento o ensino de Desenho geométrico assumiu uma 

função preparatória para o desenvolvimento da inteligência, uma vez que passou a 

ser matéria de exame para entrar nas faculdades. Segundo a autora “talvez este 
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processo representasse, além disso, uma submissão ao preconceito contra a Arte 

como criação, ou ainda, para usar a linguagem da época, a Arte como Beleza, num 

currículo que não tinha objetivos formativos gerais, mas cuja finalidade era apenas 

preparar para escola superior” (ibid., p. 74) 

 

Esta situação, de valorização do ensino de geometria, também é enfatizada 

por Duarte Jr. (1987) ao destacar que no momento em que a objetividade científica é 

elevada “à categoria de saber supremo, elegemos a linguagem dos números e 

mensurações como único discurso sobre a verdade e negamos cada vez menos 

espaço às manifestações do sentimento, à arte, à festa, ao lúdico (...)” (p. 39).  

 

Em outro momento, o autor afirma que a arte não é uma linguagem que 

comunica significados conceituais e tampouco se rege por regras e convenções 

rígidas, uma vez que expressa sentimentos. E os sentimentos, por meio da arte, 

adquirem forma para que as pessoas possam percebê-los (DUARTE JR., 1996). 

Desta maneira, a objetividade científica procura formatar a arte nos mesmos moldes 

ou padrões da ciência, por razões que são abordadas no terceiro capítulo.  

  
Um dos campos mais propícios para despertar e desenvolver a criatividade 

humana é o campo da Educação. As interações professor/aluno em sala de aula ou 

em situações de ensino mais personalizado são oportunidades significativas de 

estímulo à criatividade. E o ensino de artes é aliado neste processo de romper com 

a padronização e despertar para a criatividade. Entretanto, não é o suficiente 

designar uma disciplina no currículo escolar. Para que a criatividade dos alunos 

aflore, o ensino de arte deve enfrentar a sua ocupação pela racionalidade moderna. 

As marcas dessa racionalidade são trazidas para a discussão na seqüência desta 

pesquisa. 
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CAPÍTULO III – AS MARCAS DA RACIONALIDADE NA EDUCAÇ ÃO 
 
 

 
O tema da racionalidade moderna tem sido tratado, até aqui, em conexão 

com princípios sobre a criatividade e com a Educação. Em relação à criatividade tem 

sido demonstrado que essa racionalidade, prevalecente em muitas sociedades 

contemporâneas, inibe a autêntica criatividade humana. A manifestação, talvez, 

mais visível do predomínio dessa racionalidade, pode ser identificada na Educação 

formal, especificamente no ensino da arte.      

 

O capítulo inicia-se com algumas considerações sobre a transição do 

pensamento medieval para o pensamento moderno, berço da racionalidade. Na 

sequência é exposto o pensamento crítico do cientista social Boaventura de Sousa 

Santos (1988), sua interpretação da racionalidade moderna e dos princípios que 

envolvem dois conceitos centrais no desenvolvimento deste trabalho: a regulação e 

a emancipação. Por fim, são apresentadas algumas marcas da racionalidade na 

educação e como essa racionalidade ocupou o ensino da arte. 

 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE O CONTEXTO HISTÓRICO DA 

RACIONALIDADE 

 

 

Tem sido predominante na denominada civilização ocidental uma certa 

separação entre  razão (pensamento) e emoção (sentimento). Como observa Duarte 

Jr. (1996), “em certo sentido estamos vivendo uma civilização racionalista, onde se 

pretende separar a razão dos sentimentos e emoções” (p. 33, grifos do autor); uma 

civilização na qual se confere à razão um acentuado valor.  

 

De acordo com as concepções de May (1978), ocorreu uma separação 

psicológica entre razão, emoção e vontade, notadamente a partir do século XIX. 

Essa divergência, continua May, não encontra respaldo, por exemplo, no filósofo 

holandês Baruch Spinoza (1632-1677) que concebia a razão como uma “atitude em 

relação à vida, na qual a mente unia as emoções às finalidades éticas e outros 
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aspectos do ‘homem total’” (p. 42). Esta distinção entre razão e emoção é fruto do 

processo civilizatório pelo qual passou a humanidade, o qual sofreu profundas e 

radicais transformações.  

 

Ao voltarmos à sociedade feudal (sociedade que tinha um cunho 

expropriador, na qual os senhores feudais se apropriavam de tudo que era 

produzido pelos servos e tido como excedente), é possível observar que o 

conhecimento era considerado apenas como um depósito mental de fatos e teorias 

acumulados na memória, sem a capacidade de fazer algo com estas informações.  

 

A sociedade feudal era estática e hierarquizada. A nobreza feudal era 

detentora de terras e arrecadava impostos dos camponeses que representavam a 

terceira camada da sociedade formada pelos servos (camponeses) e pequenos 

artesãos. Os servos deviam pagar várias taxas e tributos aos senhores feudais, tais 

como: corvéia (trabalho de 3 a 4 dias nas terras do senhor feudal), talha (metade da 

produção), banalidade (taxas pagas pela utilização do moinho e forno do senhor 

feudal). Esse ambiente sociocultural tornavam o cenário desmotivador, não 

estimulava a produção agrária e tão pouco a descoberta de inovações 

(FEUDALISMO..., s/d.). De acordo com Savelle (1968):  

 
 

Um senhor feudal era o possuidor de um feudo. Normalmente, o 
feudo era uma propriedade territorial. Podia ser grande como um 
reino ou pequeno como uma só aldeia”. Podia ser, também, tanto 
“uma casa para o senhor, uma igreja e as habitações de algumas 
dezenas de camponeses que lavravam a terra da propriedade” como 
“envolver o direito de um senhor a cobrar pedágio de pessoas que 
utilizassem uma ponte (...) (p. 149). 
 
 
 

Quanto ao feudalismo (séculos XI e XIII) da Europa Ocidental, o autor 

descreve que: “no sentido adequado do termo, abrangia apenas pessoas de posição 

‘nobre’. Num reino como a França, por exemplo, apenas poucos milhares de 

pessoas se envolviam em relações feudais.” (p.147-149, grifos do autor). 
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O feudo, portanto, era a base econômica desse período, a produção era 

baixa, pois as técnicas de trabalho agrícola eram extremamente rudimentares. Na 

Idade Média a Igreja Católica dominava o cenário religioso. Detentora do poder 

espiritual, a Igreja influenciava o modo de pensar, a Psicologia e as formas de 

comportamento na Idade Média. A igreja também tinha grande poder econômico, 

pois possuía terras em grande quantidade. O poderio da igreja, o desenvolvimento 

dos burgos, o renascimento comercial e urbano fizeram com que a expansão do 

feudalismo fosse limitada e pequena, o que ocasionou na decadência do sistema 

(FEUDALISMO..., s.d.). 

 

Já a partir do século XV constata-se um processo de rompimento com o 

feudalismo. Esse processo implicou em ruptura com a tutela da Igreja e na defesa 

da busca autônoma do conhecimento. Assim, “a teoria do conhecimento passará 

para o primeiro plano”.  

 

Sob influência do Renascimento (séc. XVI), “os filósofos modernos veem, 

pouco a pouco, reconhecido o direito, que era o dos pensadores gregos e latinos, de 

procurar a verdade com toda independência” (CHALLAYE, 1970, p. 101). 

 

Padovani e Castagnola (1961) abordam o Renascimento: 

 

 
A Renascença [ou Renascimento] é uma poderosa afirmação, 
particularmente no campo da prática, de humanismo e imanentismo 
[em oposição ao transcendentalismo hegemônico sob influência da 
Igreja], o que é manifestado pelo seu individualismo, pelo seu 
estetismo, pelo seu ardente interesse pelo mundo a conquistar, 
dominar, gozar com meios humanos; pelo seu naturalismo que 
diviniza o homem material (...) (p. 207). 

 

 

Caminhou-se em direção a novos métodos de investigação e busca do 

conhecimento. Houve, portanto, intensa valorização da razão e de experimentos 

científicos em sequência das ideias do Renascimento e do Humanismo emergente. 

Em relação ao Humanismo Padovani e Castagnola (1961) trazem a seguinte 

definição: 
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O Humanismo pode, com razão, definir-se pela palavra: o homem 
potenciado, celebrado, exaltado até à divindade, livre de si mesmo, 
dominador da natureza, senhor do mundo (...) Costuma-se 
comumente distinguir entre Humanismo (séc. XV) e Renascença 
(séc. XVI), considerando o primeiro sobretudo como um movimento 
literário, e o segundo como um movimento mais vasto, cultural e 
filosófico (p. 207-208). 

 
 

 A ciência que brota deste contexto valoriza o empírico e o técnico, em lugar 

da especulação e da metafísica. Ainda de acordo com os autores: “Tal era também o 

pensamento do grande fundador da ciência moderna, Galileu Galilei (1564-1642), 

que afirmava ser o objeto da ciência não as essências metafísicas das coisas, e sim 

os fenômenos naturais, experimentalmente provados e matematicamente conexos”. 

(PADOVANI E CASTAGNOLA, 1961, p.202). 

 

Por outro lado, o Humanismo enfatizava o valor do ser humano por si mesmo, 

enquanto ser dotado de liberdade, razão e autonomia.  Daí a valorização de 

conhecimentos, baseados na razão, que procuravam explicar e desenvolver a vida 

humana em sua existência concreta. Procurava nas pessoas suas belezas, seus 

aspectos positivos, ou seja, aspectos mais ligados ao pensamento burguês do que 

ao da Igreja.  

 
 

O burgo poderia designar “um lugar fortificado”. Burguês era termo 
atribuído a moradores de cidades construídas “do lado de fora de um 
castelo”; indicava, também, “nome da classe média, compreendendo 
a população mercantil e profissional” (...) Os mercadores, ao se 
tornar crescentemente ricos (...) eram individualistas econômicos por 
excelência, e seu princípio orientador era o do lucro econômico 
individual.” (SAVELLE, 1968, p. 205-323, grifos do autor). 

 
 

Assim, a Idade Moderna caracterizou-se por ser um período de muitas 

inovações nos mais diferentes campos das atividades humanas. Com o tempo, o 

conhecimento foi se ampliando, o que provocou divisões na sociedade entre grupos 

de indivíduos, bem como a divisão social do saber. A sociedade foi se dividindo em 

classes e o saber, por sua vez, foi repartido entre estas classes. Estas divisões 

ocorreram quase que fundamentalmente por questões econômicas, baseadas na 

propriedade privada (DUARTE JR., 1996, p. 29). Na divisão do saber, tornou-se 

necessário criar as especialidades, ou seja, ter pessoas que dominassem 
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determinadas áreas do conhecimento, como por exemplo: artistas, ferreiros, médicos 

etc. Estes começaram a ganhar a vida em função de suas especializações. 

 

Em decorrência da divisão social e do saber, segundo Catharino (2007, p. 1),  

alguns elementos aparecem como destaques da Idade Moderna: o individualismo; a 

perda do caráter sagrado da cultura e do conhecimento; o surgimento da ciência; a 

intensificação da tecnologia; a consciência da importância do fator econômico na 

organização social; o nascimento das filosofias nacionais (inglesa, alemã, francesa e 

italiana); a emergência das ciências sociais; a consciência dos signos e da 

comunicação e a cidadania universal, elementos esses presentes até os dias atuais, 

que concederam aos indivíduos da época certa liberdade em relação aos dogmas 

vigentes na Idade Medieval e que, de alguma maneira, estagnavam o conhecimento 

e a sociedade. Entretanto, é relevante destacar que tal liberdade também provocou 

uma série de crises, frutos de utopias sociais que, ao longo da história moderna, 

foram concretizadas em regimes totalitários que culminaram em situações 

controversas em relação à própria condição humana. 

 

O período da Idade Moderna também se caracterizou por reformas religiosas 

e pela revolução científica sob influência do pensamento iluminista. Alguns marcos 

dessas novas reflexões são as obras de Francis Bacon (1561-1626), Galileu Galilei 

(1546-1642) e René Descartes (1596-1650): em 1620 é publicado o Novum 

Organum, de Bacon; em 1632, o Diálogo sobre os sistemas do mundo, de Galileu e, 

em 1637, o Discurso do Método de Descartes. A despeito das divergências 

existentes entre as teorias formuladas por esses três filósofos, destacam-se dois 

pontos de convergência: a tentativa de rompimento com o sistema aristotélico-

tomista, cuja reflexão filosófica monopolizava e servia como um paradigma para 

explicar a realidade, e a grande preocupação de se conseguir e garantir um acesso 

ao conhecimento objetivo da realidade de maneira segura e sem interferências da 

Igreja. Conforme Catharino (2007):   

 
 

O confronto em torno da verdadeira fonte do conhecimento marcou 
de forma distinta as diferenças entre a Filosofia inglesa e a Filosofia 
continental. O empirismo britânico de Francis Bacon lançou as bases 
do método indutivo, segundo o qual todo o conhecimento, em última 
instância deriva da experiência sensível. O racionalismo francês de 
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René Descartes optou pelo método dedutivo, defensor da razão, 
garantidora das idéias claras e distintas, como fonte do 
conhecimento (p. 2).  

 
 
 

No contexto histórico da Idade Média é importante destacar a abrangente 

influência da “filosofia cartesiana que fundamentou toda a leitura positivista das 

ciências” a partir de então (SCOPINHO, 2004, p. 31). Portanto, há consenso 

generalizado na historiografia contemporânea de que René Descartes é o fundador do 

racionalismo moderno.   

 
 

3.2 A RACIONALIDADE NA PERSPECTIVA CRÍTICA DE BOAVENTURA 

 
 

Boaventura de Sousa Santos9 faz uma análise crítica do modelo vigente 

desde o início do século XVI e que ainda ecoa em nossos tempos. Um modelo 

ideológico de base iluminista (racional, individualista e humanista), no qual 

prevaleceu o conhecimento científico sobre as outras formas de conhecimentos. 

Esse pensamento atuou sobre toda a atividade intelectual e social ocidental e ainda 

atua. Não é à toa que Boaventua define este modelo de racionalidade (herdado a 

partir do século XVI e consolidado no século XIX), como “o paradigma dominante”. 

 
 

3.2.1 A Nova Racionalidade Científica  
 
 

De acordo com Santos, essa nova racionalidade científica considera apenas 

uma única forma de atingir-se o conhecimento verdadeiro, isto é, aquela decorrente 

da aplicação de seus próprios princípios epistemológicos. É, portanto, um modelo 

unilateral e reducionista. Essa perspectiva apresentava distinções fundamentais em 

relação aos modelos de conhecimento aristotélicos e medievais, uma vez que a 

nova racionalidade científica negava o conhecimento do senso comum. A ciência 

                                                 
9  Boaventura de Sousa Santos é cientista social, com formação em direito e “é professor Catedrático 
da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e Distinguished Legal Scholar da Faculdade 
de Direito da Universidade de Wisconsin-Madison e Global Legal Scholar da Universidade de 
Warwick (Cf. <http://www.boaventuradesousasantos.pt/pages/pt/homepage.php> Acesso em: 22 
fev.2010.) 
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moderna desconfia, sistematicamente, das evidências da “nossa experiência 

imediata”, considerada ilusória (SANTOS, 1985, p. 4) .  

 

Este modelo de racionalidade não admitia as formas perturbadoras de 

conhecimento não cientifico: “o senso comum e as chamadas humanidades ou os 

estudos humanísticos” . Nas palavras de Santos (1988): 

 

 

(...) a nova racionalidade científica é também um modelo totalitário, 
na medida em que nega o caráter racional a todas as formas de 
conhecimento que não se pautarem pelos seus princípios 
epistemológicos e pelas suas regras metodológicas. É esta a sua 
característica fundamental e a que melhor simboliza a ruptura do 
novo paradigma científico com os que o precedem. (p. 48). 

 

 

Sob esse modelo de ciência, para que ocorresse uma observação e 

experimentação que levasse a um conhecimento mais profundo e rigoroso da 

natureza, empregava-se, como instrumento privilegiado de análise e da lógica de 

investigação, a matemática. A matemática permitia que a natureza, bem como os 

seus fenômenos, fossem analisados e estruturados sob dois pilares:  

 

 

Em primeiro lugar, conhecer significa quantificar. O rigor científico 
afere-se pelo rigor das medições. As qualidades intrínsecas do objeto 
são, por assim dizer, desqualificadas e em seu lugar passam a 
imperar as quantidades em que eventualmente se podem traduzir. O 
que não é quantificável é cientificamente irrelevante. Em segundo 
lugar, o método científico assenta na redução da complexidade. O 
mundo é complicado e a mente humana não o pode compreender 
completamente. Conhecer significa dividir e classificar para depois 
poder determinar relações sistemáticas entre o que se separou (ibid., 
p. 50). 

 
 

Na concepção do racionalismo cartesiano o mundo se torna cognoscível, visto 

que o conhecimento é baseado na ideia de ordem e estabilidade do mundo. Esse 

conhecimento é proporcionado por meio de leis físicas e matemáticas que podem 

decompô-lo visto que, segundo a mecânica newtoniana, “o mundo da matéria é uma 
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máquina”. Essa compreensão transformou-se no grande princípio da época 

moderna, o mecanicismo (ibid., p.51).  

 

Para o autor, a Idade Moderna deixou de lado alguns princípios, presentes 

nos domínios da regulação e da emancipação, que contribuiriam para um melhor  

entendimento da modernidade e também para o desenvolvimento mais equilibrado 

da sociedade.  

 
  
 
3.2.2 Regulação e Emancipação  

 

 
Por volta dos séculos XVI e XVII emerge a modernidade ocidental em meio a 

uma tensão entre regulação social e emancipação social. Boaventura de Sousa 

Santos (2005) critica, então, a modernidade a partir desta tensão e da distinção 

entre a regulação social e a emancipação social. Segundo o autor, a modernidade 

deixou inacabadas e negligenciadas duas ideias que fazem a diferença para se 

entender a modernidade. No domínio da regulação (caracterizado pela comunidade, 

mercado, e Estado) o princípio citado como negligenciado foi o da comunidade. Por 

sua vez, no domínio da emancipação (caracterizada por três racionalidades: a 

racionalidade estético-expressiva, a cognitivo-instrumental e a moral-prática) o que 

ficou inacabado foi o princípio da racionalidade estético-expressiva.  

 

Vale destacar que o domínio da regulação direciona-se para o controle e para 

o estabelecimento de regras de conduta, com vistas ao desenvolvimento das 

sociedades modernas. Assim, os três princípios da regulação atuam da seguinte 

maneira: na comunidade acontecem as trocas sociais comunitárias e participativas 

envolvendo a vida privada e pública; no mercado funciona o mecanismo de controle 

da produção e troca de bens; e no Estado regulam-se, no seio da sociedade, as 

atividades e as participações políticas (SANTOS, 2005, p. 75). 

 

Já no domínio da emancipação, articula-se para a possibilidade de 

desenvolvimento intelectual, social e espiritual, estreitamente ligado ao conceito de 

liberdade. Santos identifica três tipos de racionalidade: moral-prática (jurídica), 
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cognitivo-instrumental (científica) e estético-expressiva (artística). Na racionalidade 

moral-prática (jurídica) são prescritas condutas e há a intenção de estabelecer 

formas, procedimentos e conteúdos para a atuação social e os relacionamentos 

comunitários, influindo diretamente na organização dos três pilares, mercado, 

Estado e comunidade, ao mesmo tempo em que se refere diretamente à ética, à 

religião e ao direito. Na racionalidade cognitivo-instrumental (científica) são 

caracterizadas as ciências e a filosofia. Nesta racionalidade são estabelecidos os 

padrões que reconhecem o que é cientificamente válido ou tem “valor”, delimitam-se 

os critérios objetivos para a construção do conhecimento e para a busca da 

“verdade”. A racionalidade estético-expressiva (artística) volta-se às artes, à 

literatura, à produção estética, ao mesmo tempo em que busca estabelecer padrões 

de beleza e de prazer, tendo em vista a participação criativa e lúdica do homem no 

ambiente e na comunidade à sua volta (ibid.,  p. 75). 

 

Contudo, Santos identifica, no pilar da emancipação, a ocupação e o domínio 

das racionalidades moral-prática e estético-expressiva pela racionalidade cognitivo-

instrumental. Desta maneira, a produção artística passa a ser dirigida e administrada 

pelos pressupostos e métodos científicos e, aos poucos, os pressupostos originais 

das racionalidades colonizadas tornam-se enfraquecidos, ao mesmo tempo em que 

são substituídos pelos critérios e padrões da racionalidade científica. O autor 

descreve: 
 

 

(...) nos últimos duzentos anos a racionalidade cognitivo instrumental 
da ciência e da tecnologia se foi impondo às demais. Com isso, o 
conhecimento-regulação conquistou a primazia sobre o 
conhecimento-emancipação: a ordem transformou-se na forma 
hegemônica de saber e o caos na forma hegemônica de ignorância. 
Este desequilíbrio a favor do conhecimento-regulação permitiu a este 
último recodificar nos seus próprios termos o conhecimento-
emancipação. Assim, o estado do saber no conhecimento-
emancipação passou a estado de ignorância no conhecimento-
regulação (...) (SANTOS, 2005, p. 79). 

 

 

 

Assim, o potencial emancipatório de cada uma das racionalidades diminui, 

paulatinamente, à medida que as características individuais se perdem e se 

amalgamam em um único critério válido de racionalidade. A racionalidade científica 
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deixa de ser um mecanismo emancipatório para se tornar um mecanismo 

regulatório. O mercado, o Estado e a comunidade, portanto, passam a ser regidos 

também pela racionalidade cognitivo-instrumental, concebida, então, como a única 

racionalidade válida para a regulação desses setores: a emancipação torna-se 

subordinada e inferior à regulação. 

 

A atrofia do pilar da emancipação se agrava, pois a racionalidade moral-

prática e a racionalidade estético-expressiva são esquecidas em benefício da 

“superioridade” científica. Os desequilíbrios entre o pilar da regulação e o pilar da 

emancipação deram origem à colonização das racionalidades artística e jurídica pela 

racionalidade científica, à asfixia do princípio da comunidade pelo mercado e pelo 

Estado e à atrofia da emancipação em face da regulação.  

 

A partir destas concepções, é possível perceber que esta “superioridade” 

científica vai tomando conta do cultural e, em conseqüência, da educação. Desta 

maneira, esta pesquisa busca demonstrar com mais clareza a forma como o pilar da 

regulação dominou  o pilar da emancipação e deixou marcas na educação. 
 

 
 

3.3 AS MARCAS DA RACIONALIDADE  
 

 
 

Desde a revolução científica do século XVI, de acordo com o exposto, somos 

fortemente influenciados pelos parâmetros da racionalidade cognitivo-instrumental e 

o que se considera ser o melhor rigor científico.  

 

A ciência tornou-se a pedra fundamental no edifício do saber e do 
agir humanos, e sobre esse conhecimento científico repousam os 
nossos critérios de “verdade”. A verdade científica ocupa hoje o lugar 
ocupado pela verdade teológica na Idade Média; em geral se 
acredita apenas nos fatos cientificamente comprovados, relegando-
se outras formas do conhecimento (arte, filosofia) a um plano inferior. 
A racionalidade, o “saber objetivo”, tornou-se o valor básico da 
moderna sociedade (DUARTE JR., 1996, p. 32, grifos do autor). 

 

 

Uma cultura que valoriza a verdade objetiva, racional e científica é marcada 

por aspectos positivos e negativos. Esta cultura tem seus méritos, pois construiu a 
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modernidade e conseguiu progressos tecnológicos e científicos consideráveis. 

Entretanto, esta mesma cultura conservadora orienta os saberes e as ações com 

maior ênfase, como descreveu Santos (2005), baseadas na racionalidade cognitivo-

instrumental em detrimento da estético-expressiva. 

 

Bragotto (2005), ao citar Wechsler (1993), também destaca a influência 

cultural quando identifica algumas das barreiras culturais presentes na sociedade: 

  

Dentre as barreiras culturais apontadas encontram-se: a orientação 
para a padronização; a tendência a punir e excluir os indivíduos que 
divergem da norma, a valorização excessiva dos processos lógicos e 
racionais, a preferência pela tradição ao invés das mudanças, o 
medo de ser ridicularizado pela sociedade (...) (BRAGOTTO, 2005, 
p.46). 
 

 

Este padrão cultural também é percebido na área da educação. A escola é, 

predominantemente, um espaço mecanicista, cartesiano e fruto da concepção de 

racionalidade que teve seu início na transição da Idade Média para a Idade Moderna 

e que Santos (2005) descreve como “racionalidade cognitivo-instrumental. 

Institucionalizaram-se a padronização, a uniformidade e os treinamentos por 

repetição, por meio de regras rígidas.  

 

A escola moderna teve seu início em prédios de uma peça, em comunidades 

agropastoris nos séculos XVII e XVIII, e floresceu, transformando-se no sistema 

escolar urbano que conhecemos hoje em dia. As escolas ainda são organizadas 

com base no pensamento mecanicista (ARAÚJO, 2008). 

 

A escola, por sua vez, por meio de seus dirigentes, tornou-se aos poucos o 

exemplo que mais se assemelha à sociedade moderna e racionalista, modelada pela 

“linha de montagem”. Na escola a linha tornou-se séries, onde os alunos foram 

organizados por idade. Os professores seguiam os currículos padronizados e as 

decisões dos conselhos escolares.  

 

A organização do alunado em forma serial possibilitou a economia do 
tempo de aprendizagem, facilitou o controle de cada um e o trabalho 
simultâneo de todos. Antes o professor orientava um aluno e os 
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outros esperavam, ociosos e sem vigilância; com a disposição em 
fila, tornou-se possível o controle individual (ARAÚJO, 2008, p.69). 

 

Elementos mecanicistas, como a padronização, desempenharam um papel 

saliente na criação de sistemas escolares unificados. O resultado foi o 

estabelecimento de um modelo de escola separado da vida cotidiana, governado de 

forma autoritária, orientado, acima de tudo, para gerar um produto padronizado – a 

mão de obra necessária para diferentes tipos de trabalho da Idade Moderna. 

Conforme Duarte Jr (1996): 

 
 

(...) na lógica que rege a moderna sociedade industrial: os indivíduos 
devem produzir, num esquema racionalista, sem deixar as emoções 
e valores pessoais interferirem no processo. E para esta sociedade 
também não interessa a existência de pessoas com uma visão geral, 
do todo da vida. Pelo contrário: interessam indivíduos com uma visão 
cada vez mais setorizada, especializada, do mundo. (...) Nestes 
termos, a escola surge para produzir mão-de-obra para o mundo 
moderno. Se este mundo está fracionado, que se eduque os 
indivíduos fracionadamente. Que se encaminhe desde cedo o 
cidadão para uma visão parcial da realidade. Que se separe a razão 
da emoção (p. 34-35, grifos do autor). 

 

 

Assim, instituiu-se o mundo mecânico dos professores: controle das salas de 

aulas e estudantes dependentes da aprovação dos professores. Conforme descreve 

Araújo (2008) “o professor tornou-se o classificador dos alunos quanto ao 

desempenho intelectual (nível de avanço), a submissão às regras (valor, 

temperamento, aplicação, limpeza) e à situação econômica (...)” (p. 69). 

 

É possível seguir com esta constatação, por meio de Csikszentmihalyi (1998) 

que chama a atenção também para este aspecto: 

 

 

Cuando los presupuestos escolares se restringen y las notas de los 
exámenes se tambalean, cada vez son más las escuelas que optan 
por prescindir de florituras – habitualmente de las artes y las 
actividades extracurriculares – con el fin de concentrarse en las 
llamadas asignaturas básicas. Esto no sería malo si las << tres 
enseñanzas fundamentales>> (lectura, escritura y matemáticas) se 
impartieran de manera que estimularan la originalidad y el 
pensamiento creativo; desgraciadamente, rara vez sucede así. A los 
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estudiantes en general las materias académicas básicas les resultan 
amenazadoras o pesadas; las posibilidades de usar sus mentes de 
forma creativas se deben a su trabajo en el periódico estudiantil, el 
grupo de teatro o la orquesta. Así pues, si queremos que la siguiente 
generación afronte el futuro con gusto y confianza en si misma, 
debemos educarla para que sea a la vez original y competente (p. 
27). 

 

 

Contudo, estas notas, na maioria das vezes, refletem tão somente exercícios 

de memória. Valoriza-se, em geral, no processo de ensino e aprendizagem,  

exclusivamente a repetição de conceitos repassados pelo professor e como 

resultado o pensamento convergente. A expectativa é que se tenha uma única 

resposta certa que, frequentemente, ou está no livro texto ou na cabeça do 

professor, conforme Wechsler (2002b, p.180) e Lubart (2007, p. 80). 

 

Essa mentalidade tem gerado práticas de ensino e consequências 

vivenciadas até hoje, influenciadas pelo princípio da regulação e pelo domínio da 

racionalidade cognitivo-instrumental. 

 

As instituições educacionais estão aprisionadas em extraordinárias correntes 

cruzadas de mudanças. Os educadores se sentem mais aprisionados e menos 

capazes de inovar, pois ainda demonstram que a impregnação da ideia 

deslumbrante da cientificidade moderna ainda persiste no ensino prestado. Há um 

reforço histórico e também atual no “(...) ensino fragmentado e conservador, 

caracterizado pela reprodução do conhecimento – fracionado, estático, linear, 

descontextualizado – e pela adoção de metodologias que conduzem a respostas 

únicas e convergentes, mesmo utilizando sofisticados instrumentos tecnológicos” 

(OLIVEIRA, 2006, p. 25). 

 

Estas influências podem ser observadas pela descrição feita por Barbosa 

(2008b) sobre o ensino de artes no Brasil, quando a autora descreve a reforma 

educacional de 1971, na qual surge um novo conceito de ensino de arte, o conceito 

de polivalência. Neste conceito “as artes plásticas, a música e as artes cênicas 

(teatro e dança) deveriam ser ensinadas conjuntamente por um mesmo professor da 

primeira à oitava séries do primeiro grau e a nomenclatura utilizada é de Educação 
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Artística” (p. 10). Foi, também, naquele momento que a disciplina de Educação 

Artística se tornou disciplina obrigatória nos currículos de 1º e 2º graus (1971) e, na 

universidade, nos cursos de Educação Artística e licenciatura em Artes Plásticas 

(1973). A autora ainda ressalta: 

 
 

 (...) hoje pode parecer estranho que uma ditadura tenha tornado 
obrigatório o ensino da arte nas escolas públicas. Contudo, tratava-
se de um mascaramento humanístico para uma lei extremamente 
tecnicista, a 5692, que pretendia profissionalizar os jovens na Escola 
Média. Como as escolas continuaram pobres, sem laboratórios que 
se assemelhassem aos que eram operados nas indústrias, os 
resultados para aumentar a empregabilidade dos jovens foram nulos. 
Por outro lado, o fosso entre a elite e pobreza se aprofundou, pois as 
escolas particulares continuaram preparando os estudantes para o 
vestibular, para a entrada na universidade, embora os currículos 
fingissem formar técnicos. Enquanto isso o ensino médio público 
nem preparava para o acesso à universidade nem formava técnicos 
assimiláveis pelo mercado. No que diz respeito ao ensino da arte, 
cursos universitários de dois anos foram criados para preparar 
professores aligeirados, que ensinassem todas as artes ao mesmo 
tempo, tornando a arte na escola uma ineficiência a mais no currículo 
(p.10). 

 

 

Outro momento destacado pela autora versa sobre a grande influência da 

ação política no contexto escolar quando são estabelecidos os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNS), em 1997, em função de pressões externas. Esses 

Parâmetros não levaram em conta a verdadeira “revolução curricular” desenvolvida 

a partir do trabalho da equipe de consultores liderada pelo eminente educador 

brasileiro Paulo Freire (1921-1997), especialmente durante seu mandato como 

Secretário Municipal de Educação no Município de São Paulo. Segundo Celso 

Beisiegel (2002, p. 898), Freire “enfrentou desafios e dificuldades criados tanto por 

políticos e intelectuais conservadores quanto por segmentos radicais do próprio 

Partidos dos Trabalhadores”. Os PCNS implantados foram dirigidos por um 

educador espanhol e não consideraram a experiência histórica brasileira. Foram, no 

entanto, apresentados como “novidade e receita para a salvação da educação 

nacional”.  

 

Nesse sentido, Barbosa (2008b) continua: 
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A nomenclatura dos componentes da Aprendizagem Triangular 
designados como Fazer Arte (ou produção), Leitura da Obra de Arte 
e Contextualização foi focada para Produção, Apreciação e Reflexão 
(da primeira à quarta séries) ou Produção, Apreciação e 
Contextualização (quinta à oitava séries). Infelizmente os PCNS não 
surtiram efeito e a prova é que o próprio Ministério de Educação 
editou uma série designada Parâmetros em ação, que é uma espécie 
de cartilha para uso dos PCNS, determinando a imagem a ser 
"apreciada" e até o número de minutos para observação da imagem, 
além do diálogo a ser seguido. Um autêntico exemplo da educação 
bancária que Paulo Freire tanto rejeitou (p. 15). 

  
 
 

Desta maneira, desde então, “estudantes criativos são penalizados no 

sistema tradicional de ensino, que valoriza, prioritariamente, o pensamento 

convergente, ou seja, o pensamento que busca uma única resposta certa” 

(WECHSLER, 2002b, p.183).  

 

De acordo com Duarte Jr. (1996), as escolas, que praticam o ensino 

tradicional estão orientadas no sentido do conhecimento objetivo, amparado na 

concepção da racionalidade moderna. Prevalece, nesse modelo, a transmissão de 

conhecimentos tidos como “universais”, ou seja, conhecimentos válidos para qualquer 

indivíduo em qualquer parte do mundo. Assim, a escola demonstra ter como função, 

quase que predominantemente, a comunicação de fórmulas científicas, e dessa forma 

se espera, que propiciem ao sujeito conhecer racionalmente o mundo e neste poder 

produzir. 

 

 

3.3.1 Limitações do Contexto Escolar  

 

 

É oportuno notar que nesse cenário o peso da racionalidade cognitivo-

instrumental no contexto escolar e no ensino de artes, mas suas consequências e 

influências também podem ser percebidas no desenvolvimento da criatividade na 

educação, conforme Martinez (2002): 

 

 

(...) apesar do incremento da produção científica sobre criatividade e 
inovação e das inúmeras experiências práticas com resultados 
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alentadores, a criatividade e a inovação não constituem hoje valores 
reais na maioria das instituições educativas. Isso se expressa com 
clareza na defasagem entre um discurso aceito, em que a 
criatividade é valorizada, e uma realidade em que a criatividade não 
consegue, salvo exceções, expressões significativas (p. 190). 

 

 

Em consequência, temos em sala de aula professores – se nos reportarmos 

aos autores que pesquisam sobre criatividade (ALENCAR, 2004; FLEITH e 

ALENCAR,  2005; STERNBERG 1995; LUBART; 2007) – que se tornam inibidores, ou 

até mesmo bloqueadores da criatividade e da expressão de novas idéias. Lubart 

(2007) destaca que a concepção do estudante ideal para os professores mostra a 

valorização frequente das características socialmente importantes, como cortesia, 

obediência e aplicação, mas estas necessariamente não são significativas à 

criatividade.   Alencar (2004) por sua vez, apresenta em pesquisa feita com alunos de 

Pós-graduação sobre comportamentos típicos dos professores inibidores de 

criatividade, as categorias que obtiveram maior incidência nas respostas dos alunos: 

práticas pedagógicas, relação professor-aluno e traços de personalidade. Ela 

descreve, em outro trabalho publicado: 

 
 

Aulas expositivas centradas na reprodução do conhecimento, 
didática pouco estimulante, conteúdo apresentado de maneira 
mecânica, aulas monótonas, ilustram respostas referentes às 
práticas pedagógicas. No que diz respeito à qualidade da relação 
professor-aluno, os participantes do estudo mencionaram 
especialmente que o professor inibidor ignora contribuições do aluno, 
causa temor e ansiedade, colocando o aluno, muitas vezes em 
situação constrangedora. Quanto aos traços de personalidade, o 
professor inibidor foi descrito, sobretudo, como autoritário, arrogante, 
pouco flexível, excessivamente crítico (ALENCAR, 2002, p.174). 

 

 

Até mesmo a disciplina Educação Artística não tem sido útil para estimular o 

pensamento criativo. Os docentes interessam-se mais pelo ensino de técnicas do que 

pelo incentivo ao processo criativo. Fica de lado a ocasião para liberar o estudante 

para usar sua própria criatividade, “pois a produção rápida de objetos para finalidades 

ou comemorações específicas, como dia dos pais ou dia das mães, é mais 

incentivada do que o processo de incubação para se chegar até a produção criativa 

original” (WECHSLER, 2002a, p. 214). 
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Além disso, há outros obstáculos a serem superados no âmbito escolar. A 

seguir são indicados quatro desses obstáculos de acordo com as concepções de La 

Torre (2008): 

 

a) Pressões conformistas. As mesmas pressões sociais de dominadores sobre 

dominados se repetem no relacionamento entre professores e alunos. O aluno é 

enquadrado em padrões do próprio professor e da escola “sem que tenha existido 

uma prévia aceitação por parte do aluno. Quando essa pressão passa pela coação, 

limita-se consideravelmente a criatividade expressiva” (p. 60); 

 

b) Atitude autoritária. O autoritarismo tende a limitar a criatividade enquanto a 

flexibilidade a encoraja. Considerando-se a maleabilidade da personalidade do aluno e 

sua natural capacidade de deixar-se influenciar “pelos exemplos e atitudes de seus 

pais e professores”, a atitude autoritária é barreira para a espontaneidade e a 

consequente criatividade do pensamento. O autoritarismo no processo educativo é 

gerador de mera assimilação de conteúdos e não conduz o aluno à busca do 

conhecimento por si mesmo (p. 60); 

 

c) Excessiva exigência de objetividade. Um dado traço cultural que nos leva à 

“consciência de que a escola deve ser o meio transmissor das verdades adquiridas 

nos situa em uma postura oposta à renovação e à ‘recriação’ da cultura”. Entretanto, 

sem negar essa finalidade, essa redução à transmissão de “verdades adquiridas” 

barra espaço para voos mais altos da imaginação criadora. “A bagagem cultural deve 

ser assimilada para melhorá-la, não para arquivá-la na mente. Quando a criança capta 

um tipo de exigência sem alternativas, termina adaptando-se a elas e transferindo-as 

a outras ocupações”. La Torre (2008) afirma ainda que o “afã pela verdade mata o 

anseio de busca”. O ideal seria que o professor e a escola adotassem maior 

flexibilidade que permitiria ao aluno crescer em criatividade sem receio de “chocar-se” 

com o professor e eventual conseqüência em suas notas (p. 61-62); 

 

d) Escolha profissional. Nesse processo, com frequência, as pessoas são 

“condicionadas por considerações sociais”. Quando isso ocorre, ao levar-se em conta, 

principal ou exclusivamente, o status social de determinada profissão, ou seus ganhos 
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financeiros, anula-se “importante fonte de criatividade: as aptidões e anseios mais 

profundos” (p. 59).  

 

Portanto “ processo de educação deveria facilitar o engajamento do educando 

com seu mundo e não apenas visar a capacitação para o trabalho” (BRAGOTTO, 

2003, p. 57). 

 

É importante destacar que elaborar uma concepção de criatividade implica em 

ruptura com a mediocridade, com a rotina, além de propiciar uma visão diferenciada 

daquela geralmente aceita como única. Ademais, o pensamento criativo distancia-se 

da massificação e, não conformista, reconhece-se como participante da história e 

capaz de “dar sua parcela de contribuição a ela” (ibid., p. 28). Essa concepção de 

criatividade sustenta as três considerações que são trazidas a seguir com vistas ao 

estabelecimento de estratégias inovadoras pelas escolas.  

 

Primeiramente, é essencial que se estabeleça “compromisso com a 

liberdade”. Esse compromisso, no dizer de Bragotto (2003), implica na rejeição de 

“toda atividade que tenha como ponto de partida a padronização e a uniformização” 

(p. 30).  

  

Segundo, professores devem expor-se ao risco de utilizar meios inovadores 

de apresentação de conteúdos em sala de aula. Essa liberdade pode contribuir para a 

eliminação do “cotidiano obeso e enfadonho da aprendizagem facilitando a descoberta 

da face criativa da educação” (ibid., p. 38). 

 

Terceiro, por meio de metáforas extraídas das ciências da saúde, La Torre 

(2005) critica o “modelo educacional tradicional [que] seria baseado em uma dieta de 

carboidratos e gorduras dos conteúdos humanísticos e científicos, com prejuízo ao 

desenvolvimento das habilidades e atitudes pessoais e sociais (minerais e vitaminas)”. 

(p. 150-151, grifos do autor) Acrescenta que a busca por “dieta educacional 

equilibrada” implicaria em dar atenção não somente ao “maior potencial calórico” 

cultural de disciplinas como matemática, linguagens e idiomas, ciências naturais e 

sociais, assim como a outros elementos que dão forma à “estrutura celular, isto é, as 

proteínas”. Essas estariam “representadas pela diversidade de habilidades cognitivas 
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e sociais, como, por exemplo, a habilidade em se comunicar, raciocinar, observar, 

tomar decisões”, entre outras. Ou seja, um processo educacional focado em 

“habilidades e atitudes”.  

 

 

3.3.2 O Meio Escolar 

 

 

Conforme mencionado anteriormente as prioridades das sociedades, 

geralmente voltadas para a produtividade imediata e para a padronização, reflete-se 

nas escolas e nas finalidades educacionais. A escola é, de certa forma, a sociedade 

em miniatura, conforme salienta La Torre (2008). As características, as aspirações, os 

conflitos da sociedade fazem-se presentes, igualmente, no meio escolar. Mais ainda, 

as sociedades do futuro serão marcadas pela educação desenvolvida junto às 

juventudes. “Nessa ‘caixa preta’ que é a educação, ocorrerá, então, um processo 

dinâmico e transformador”. No caso das sociedades atuais se não forem incorporadas 

em “seus valores o poder divergente e criativo da mente, somente podemos cobrá-lo 

por meio da conscientização coletiva e de seu impulso e desenvolvimento nos meios 

educativos”; dessa forma, conclui o autor, é crucial a tarefa de formação docente pelas 

escolas que “têm em suas salas de aula os ‘semeadores’ de uma nova semente” (p. 

67, grifos do autor). 

 

Entretanto, a educação que foi transmitida às nossas gerações, observa La 

Torre (2008), adequava-se à mentalidade prevalecente em “sociedade que valorizava 

o poder mental de uma pessoa pelo pensamento convergente”. Considerava-se como 

inteligência a capacidade de integrar “condicionantes socioculturais, retentivos”, 

distinguindo-se, assim, os humanos dos animais. Realçava-se a capacidade de 

abstração. “A educação concebida como transmissão de cultura exige uma visão 

concêntrica, convergente, unitária, disciplinada, estruturada, etc., para cumprir melhor 

sua finalidade: assimilar a bagagem cultural” (p. 67-68). 

 

Vale ressaltar ainda que esse processo de aprendizagem da escola 

tradicional, que se baseia em “estímulo e resposta”, tem sua matriz fundamental em 

uma visão de sociedade que acarreta passividade frente a costumes, tradições e 
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convenções sociais além de submissão a autoridades e de dependência excessiva de 

autores reconhecidos culturalmente. Tolhe-se a criatividade para a “reorganização da 

informação”. Desaparece a motivação e o esforço para a busca contínua do 

aprendizado. Nesse sentido, “não é de se admirar que as recompensas externas e as 

punições tenham de ser reaplicadas continuamente a fim de continuar mantendo a 

aprendizagem e o rendimento acadêmico” (WECHSLER, 2002a, p. 189). 

 

A despeito de suas atuais limitações, a escola ainda pode ser um espaço de 

estímulo, ou bloqueio, do pensamento divergente. Da mesma forma que “outras 

potencialidades humanas crescem com a prática e o exercício” a criatividade humana 

depende, de “hábitos, disposições e expressão que podem demorar muito para se 

consolidar e muito pouco para serem inibidos”. A força da criatividade humana 

condiciona-se, do mesmo modo, à criação de “atmosfera e ambiente adequados”, 

além de certo ambiente de “aceitação e reconhecimento” e de favorecimento da 

liberdade do pensar. Contudo, é importante reconhecer que o “meio escolar é o 

responsável, na maioria das vezes, pela perda das atitudes criativas” (LA TORRE, 

2008, p. 68).  

 

Conforme Duarte Jr. (1996): 

 

 
Já observamos que na “vida prática” nosso intelecto guia a 
percepção em torno das relações práticas e funcionais já 
estabelecidas; (...) E isto também é reforçado no ambiente escolar, 
na medida em que as respostas ali já estão prontas, restando ao 
educando apenas a sua assimilação. Na escola não se cria, mas se 
reproduz aquilo que já existe. (p. 67) 

 

 
Contudo, para Martinez (2002), o espaço escolar se torna um espaço 

essencial na constituição das características pessoais que intervém na capacidade do 

sujeito de expressar-se criativamente (p. 191).  

 

No entanto, não bastam liberdade, inovação metodológica e “dieta 

educacional equilibrada”, afirmadas anteriormente. O ensino facilitador da criatividade 

considera indispensável que se adote perspectiva que leve em conta a pessoa 
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humana em sua integralidade: suas características psicológicas, sua biografia, suas 

aspirações, seus limites e necessidades peculiares (BRAGOTTO, 2003, 17).   

 

Da mesma maneira que o ensino da arte, como observa Duarte Jr. (1996), a 

arte é ainda um fator de agilização de nossa imaginação, uma vez que na experiência 

estética a imaginação amplia os limites que são impostos pelo cotidiano dominado 

pela racionalidade cognitivo-instrumental. 

 
 

3.3.3 Ensino e Método Criativo  

 

 
Reafirmamos, aqui, com embasamento em concepções de criatividade 

tratadas no primeiro capítulo, um conceito de ensino criativo. Recorremos a Torre 

(2005, p. 160-162):  

 

Quando falo de ensino criativo estou pensando em estratégias 
baseadas na aprendizagem relevante, no desenvolvimento de 
habilidades cognitivas, em uma atitude transformadora; na 
organização de atividades inovadoras, flexíveis, motivantes; em uma 
mediação que leve em consideração a experiência, a colaboração, a 
implicação do discente. Trata-se de enriquecer o método com 
aquelas características atribuídas á criatividade. 

 

 

Torre (2005) descreve, em seguida, as marcas que, em seu entender, são as 

mais importantes para o desenvolvimento de ensino criativo por parte do professor: 

ser flexível e demonstrar capacidade de adaptação; utilizar métodos indiretos; usar a 

imaginação; dar atenção à motivação; estimular o uso combinado de materiais e 

ideias, além de mostrar abertura no relacionamento com os alunos e de valorizar os 

“processos sem descuidar dos resultados” (p. 160-162).  

 

Neste mesmo pensamento Lubart (2007) destaca algumas características 

presentes em professores que favorecem a criatividade: encorajam a aprendizagem 

independente, motivam os estudantes a aprenderem os fatos para que adquiram as 

bases sólidas para o pensamento divergente, encorajam o pensamento flexível, 

favorecem a autoavaliação das ideias, entre outras. 
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Mas, mesmo assim, quais seriam as grandes linhas metodológicas que 

contribuiriam, significativamente, para despertar e desenvolver a criatividade humana 

por meio do ensino escolar e mais especificamente por meio da formação artística? As 

práticas do professor devem se respaldar em métodos que favoreçam a concentração 

de “energias mentais”, o incentivo ao “processo de ideação”, que sejam ousados o 

bastante para romper com a “lógica dominante” nos sistemas de pensar, que sejam 

surpreendentes para o estudante e que estabeleçam razoável distância do problema 

em questão. Acrescenta La Torre: “É plural e diversificador; flexível para enfocar os 

problemas de diferentes pontos de vista” (p. 162). 

 

Por isso a importância de se abordar o “método criativo” diante das 

concepções de criatividade expostas neste trabalho. Vale, pois, lembrar a diferença 

básica entre método e criatividade: o método consiste em caminhos para chegar-se a 

uma finalidade; a criatividade é a capacidade humana para descobrir e desenvolver 

novas ideias, que se caracterizam “por atributos como originalidade, novidade, 

flexibilidade, pluralismo, inovação, adaptação, etc” (ibid., p. 167). 

 

Métodos pedagógicos que intentam despertar a criatividade dos alunos 

devem considerar que o contínuo diálogo docente/discente permitirá ao professor 

avaliar se os métodos que têm sido usados, de fato, estimulam a criatividade ou se 

“aborrecem” ou “adormecem” os estudantes. Um método criativo tem de funcionar 

como uma alavanca que permita remover com maior facilidade a rotina, dando um 

passo rumo à implicação nas tarefas escolares. Em outras palavras, um ensino 

criativo passa pela criatividade do método (ibid., p. 162). 

 

La Torre (2005) refere-se às fases do processo criativo, especificadas em 

outra obra (1984, p.90-100) – preparação, incubação, iluminação e verificação – que, 

por sua vez, encontram paralelos nas fases do “processo didático criativo”: 

problematizar, climatizar, estimular, estimar e orientar. Essas fases, portanto, “seriam 

as ações didáticas associadas às fases do processo criativo”.(p. 162)  

 

Procedimentos educativos cimentados nessas práticas nutrem a criatividade 

servindo-se do mesmo processo. Entram em cena nesse processo as habilidades 

cognitivas, que conduzem a problematizar e a estimular; habilidades sociais que 
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correspondem ao climatizar, criar clima de confiança e de liberdade; capacidades 

afetivas, que geram estímulo e estima. Desse modo a pessoa/estudante é vista em 

sua inteireza: suas dimensões cognitivas, o saber; suas dimensões afetivas, o ser e 

suas dimensões efetivas, o fazer.  “Ser, saber e fazer vêm a ser como os três planos 

(comprido, alto e largo) que nos permitem falar de atividade formativa e criativa” (LA 

TORRE, 2005, p. 164). 

 

Ainda de acordo com o autor,  em sua caracterização de cada uma das fases 

citadas. A fase de problematizar, que corresponde à preparação do processo criativo, 

procura mover o aluno na direção de questionamentos. Estes questionamentos levam 

à interrogação e à inquietação face a conteúdos expostos.  

 

 

A pergunta é o anzol para criatividade. Se angustiarmos a criança 
com perguntas cujas respostas devem ser buscadas na palavra 
exata que o professor pronunciou, ou consultando a lição explicada, 
contribuímos para criar nela hábitos de armazenamento de 
informação. Ela não terá tempo para pensar nem procurar soluções, 
já que o utiliza para reter a “solução” exigida pelo professor (LA 
TORRE, 2008, p. 41). 

 

 

Além disso, aquelas perguntas que podem parecer perturbadoras são 

questionamentos divergentes que abrem caminho para “mais de uma solução pré-

fixada [e] estimulam a busca, a indagação, a ideação” (ibid., p. 42).  

 

Climatizar, equivalente de incubação no processo criativo, é a “situação ou 

fase na qual o aluno procura satisfazer suas inquietudes buscando informações e 

respostas a suas perguntas”. Cabe ao professor, nessa fase, estabelecer uma 

atmosfera de liberdade, de confiança e comunicação aberta que abra caminhos para a 

espontaneidade (ibid., p. 164-165). 

 

A terceira fase, estimular, corresponde à fase de iluminação do processo 

criativo. Nessa fase deve-se considerar três aspectos: motivar os alunos a se 

engajarem nas atividades ou na aprendizagem; incentivar a livre comunicação das 

idéias do aluno e esperar por momento apropriado para expressar “juízo crítico sobre 

as ideias já expressadas” pelo aluno (ibid., p. 164). 
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A fase de estimar, em paralelo com a fase de verificação do processo criativo, 

envolve o “afeto, valorização e avaliação” das atividades. O autor justifica o porquê do 

termo estimar: “utilizo o termo estimar, no lugar de avaliar, para dar início ao afeto, ao 

reconhecimento dos aspectos positivos, à avaliação formativa e não somente aos 

erros, como é tão habitual nos exames” (ibid., p. 166). 

 

Quanto à fase de orientar, refere-se ao que se segue após “valorização dos 

resultados”. Trata-se da correção e reorientação do estudante e do próprio método ou 

“de animar e reforçar as atuações precedentes”. (ibid., p. 166). 

 

O direcionamento do método criativo se encaminharia até a aprendizagem 

relevante, o desenvolvimento de estratégias cognitivas e a estimulação da atividade 

transformadora.  

 

Mas, o que é a aprendizagem relevante? Na concepção de La Torre (2005) é 

aquela que “vai além de uma simples compreensão e integração das instruções 

acadêmicas (...) leva em conta a diversidade dos alunos, sua cultura extra-classe, as 

experiências escolares, as vivências familiares (...)”. Considera importantes os 

conhecimentos advindos de sua vivência cultural e escolar. “Em termos conceituais, a 

aprendizagem relevante é a reconstrução reflexiva dos conhecimentos, formas de 

sentir e modos de atuar” que, por sua vez, ampliam os conhecimentos que podem 

gerar “contribuições originais ou criativas” no meio social (p. 168-169).  

 

Nesse sentido Duarte Jr. (1996) faz as seguintes considerações sobre a 

aprendizagem: 

 
O processo do conhecimento, já o notamos, articula-se entre aquilo 
que é vivido (sentido) e o que é simbolizado (pensado). Ao 
possibilitarmos o acesso a outras situações e experiências, pela via 
do sentimento, a arte constrói em nós as bases para uma 
compreensão  maior de tais situações. Porque a simples transmissão 
de conceitos verbais, que não se ligam de forma alguma aos 
sentimentos dos indivíduos, não é garantia de que um processo de 
real aprendizagem ocorra. (p. 69, parênteses do autor). 

 

 

La Torre (2005)  acrescenta ainda que ao desenvolvermos a “capacidade de 

aprender a aprender” lançamos os fundamentos da “aprendizagem relevante” que 
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conduz alunos e professores a descoberta de “novos significados” tanto em sua vida 

diária como em sua cultura. Práticas como analisar, autoquestionamento, uso da 

imaginação, criar relações, “procurar soluções divergentes, resolver problemas, tomar 

decisões, sintetizar informações, codificar e decodificar” são, entre outros, fatores de 

“potencialização da criatividade”.  

 

Por fim, La Torre (2005) lembra que a criatividade não se aplica somente ao 

ensino escolar, pois é “resposta global da pessoa ao meio, uma transformação original 

dos estímulos” (p. 170).  

 

Na próxima seção esta pesquisa traz a análise da situação do professor no 

contexto do estudo aqui proposto. 

 

 

3.3.4  Formação Docente 

 

 
Tendo em vista a importância do papel do professor no processo escolar 

torna-se evidente que é necessário que o tema da arte, da criatividade, do potencial 

humano, deve ser incluído na formação docente, não somente como uma disciplina 

agregada ao lado de outras, mas como método abrangente que inclua não apenas o 

trabalho com as disciplinas, e a totalidade das atividades educacionais. Neste caso é 

necessário considerar-se, na formação docente, as “três dimensões de conhecimento, 

habilidades e atitudes”. Não haverá mudanças na escola se o professor não assumir 

como sua tarefa a valorização da arte e da criatividade. Ainda segundo La Torre 

(2005) “uma ação concreta nessa linha consistirá na inclusão de conteúdos criativos 

(conceitos, processos, técnicas, evolução, etc) nos planos de formação inicial de 

professores, pedagogos, psicólogos, orientadores, administradores da educação, etc” 

(p. 40, parênteses do autor). 

 

Contudo, que elementos devem ser considerados em relação à condição 

docente e a seu papel em um contexto que desvaloriza a arte e não favorece a 

criatividade? 

 

Em primeiro lugar, de acordo com Wechsler (2002a), é necessário afirmar que 

“a culpa pela repressão à criatividade não pode ser somente lançada ao professor. Ele 
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próprio advém de um sistema educacional onde também teve a sua própria 

criatividade reprimida” (p.194). Aliás, os cursos de preparação para a docência são, 

como regra geral, estruturados em função de certa padronização do estudante: 

passivo e obediente. 

 

Vale lembrar, entretanto, que como a criatividade envolve aspectos afetivos e 

cognitivos, portanto, o próprio ser, não é suficiente ter conhecimento sobre algo. É 

necessário ir além e aprender a ser e a fazer de maneira diversa do que foi aprendido 

na escola. O ensino tradicional, voltado quase que exclusivamente para a transmissão 

de conteúdos das várias disciplinas, proporciona conhecimentos ou informações 

acerca de algo. Porém, não são suficientes para a criação e a transformação das 

culturas, favorecendo, portanto, a manutenção de determinado estado de coisas. O 

desafio docente é criar tal clima de confiança e liberdade que favoreça o surgimento 

do novo saber (LA TORRE, 2005, p. 37). 

 

O autor observa ainda que a valorização do clima do ambiente de trabalho 

escolar, com destaque para as dimensões do afeto e do relacionamento representam 

o “húmus da criatividade, o adubo natural para que as idéias germinem, se 

desenvolvam e dêem frutos” (ibid., p. 45). É possível afirmar, portanto,que o ambiente 

de confiança criado pelo docente é essencial para o desenvolvimento da criatividade 

humana.  

 

 

Clima criativo em sala de aula depende de atitudes e disposições dos 
professores e da relação entre os mesmos e seus alunos. Respeitar 
o pensamento divergente das crianças, não julgar suas idéias 
prematuramente (adiar o julgamento), utilizar procedimentos flexíveis 
em sala de aula e liberdade para expor idéias, etc., são o caminho 
para conseguir um ambiente de segurança psicológica (LA TORRE, 
2008, p. 40-1).  

 

 

Isso quer dizer que o professor deve adotar uma forma de relacionamento 

com os estudantes que demonstre “atitude aberta, flexível, permissiva e cordial. (...) 

Sem uma coesão cooperativa, compreensiva, de interesse e esforço por parte do 

grupo, cairíamos em uma anarquia improdutiva” (ibid., p. 41).  
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Apesar das atuais limitações, conforme pôde ser observado, quais são 

algumas sugestões práticas para que os docentes aceitem o desafio de trabalhar 

tendo como referência princípios de criatividade expostos nesta dissertação? 

 

Antes de tudo, o docente deve assumir que a “criatividade é um bem social” e 

incentivar a potencialização da criatividade de seus alunos (ibid., p. 45). Para tanto, 

segundo o autor, o docente precisa: ter clareza quanto às concepções de criatividade; 

ao conhecer melhor seus alunos procurar identificar neles como se expressam suas 

criatividades; eliminar eventuais bloqueios e inibições entre os alunos; facilitar a livre 

expressão de seus alunos, mesmo que o resultado esteja aquém do esperado, 

ajudando-os em sua comunicação, pois, ao lidar-se com o novo é comum que haja 

certa insegurança que se supera quando o novo se torna mais familiar; finalmente, 

avaliar e “valorizar os resultados a fim de que aprendam com as falhas e melhorem 

nas próximas realizações” (ibid., p. 50). 
 

Nesse contexto, é necessário que haja mudanças na formação artística dos 

docentes. É importante que o docente tenha consciência estética, ou seja, nas 

palavras de Duarte Jr. (1996), é muito mais que somente apreciar obras de arte. Uma 

consciência que compreende “uma atitude mais harmoniosa equilibrada perante o 

mundo, em que os sentimentos, a imaginação e a razão se integram.” (p. 73). O autor 

continua: “Em nossa atual civilização (anti-estética por excelência), consciência 

estética significa uma capacidade de escolha, uma capacidade crítica para não 

apenas se submeter a imposição de valores e sentidos, mas para selecioná-los e 

recriá-los segundo nossa situação existencial” (p. 73, grifos e parênteses do autor). 
 

Desta maneira, este estudo examinou a influência da denominada 

racionalidade moderna sobre a Arte/Educação. Especificamente, a disciplina Artes, ou 

seus equivalentes, nos processos tradicionais de ensino tem sido ocupada pelo 

modelo de racionalidade prevalecente na sociedade, particularmente a partir do século 

XVI. Foi trazida para a discussão a questão da relação entre essa racionalidade e as 

atuais limitações da criatividade humana. Em seguida a pesquisa buscou identificar as 

limitações do contexto escolar, visto ser fator importante tanto para o estímulo como 

para a inibição da criatividade. Finalmente, com base na literatura existente e no 

desenvolvimento desta pesquisa foram destacadas a formação e práticas docentes 

como desafios para o processo de ensino/aprendizagem.   



 88 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A realização desta pesquisa representa um momento marcante de reflexão. 

Enseja a oportunidade de adquirir novos olhares sobre o processo de educação e de 

formação humana. Conforme narrado na introdução, minha motivação quanto à 

dissertação nasceu da experiência prática como professora de Educação Artística 

nas cidades catarinenses de Joaçaba e Herval d’ Oeste e como diretora do 

Departamento de Cultura de Herval d’ Oeste. Ambas as atividades fizeram com que 

eu me defrontasse com as relações entre contexto cultural e a Educação. Problemas 

tais como pobreza material, condições insatisfatórias de habitação, ausência afetiva 

ou física e baixo nível de educação formal de pais ou responsáveis, são fatores que 

não podem ser ignorados, principalmente na formação docente.  

 

Além desses fatores, a experiência pessoal e o exame da literatura pertinente 

desvelaram que, em termos amplos, há um disseminado desinteresse por parte de 

estudantes, particularmente nos níveis fundamental e médio, pelo estudo de Artes 

como parte do currículo escolar, ou seja, da educação artística. Essa atitude me 

levou a indagar: haveria outras forças operantes na sociedade que estariam por 

detrás dessa desvalorização das Artes na Educação? Essa indagação norteou a 

seleção de leituras e tornou-se o foco central deste estudo.  

 

Em decorrência desta questão constatei que o exame desse problema 

implicaria em examinar a literatura que trata dos temas da criatividade e da 

educação, pois a própria arte se constitui como expressão da criatividade e da 

liberdade. Os vínculos entre arte e criatividade são, portanto, muito fortes. A relação 

entre arte e educação motivou-me a navegar por recortes históricos que 

elucidassem as causas da desvalorização das artes na educação formal, tanto por 

alunos como por professores. 

 

Esta investigação permitiu constatar que as artes e a criatividade não se 

coadunam com o tipo de racionalidade que adquiriu supremacia, especialmente a 

partir do marco do século XVI: a racionalidade cognitivo-instrumental. Essa 

racionalidade ocupou o domínio da arte, retirando da criatividade humana suas 
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possibilidades de realização e a liberdade humana de exercer suas potencialidades. 

Portanto, essa apropriação indevida tem se tornado um fator limitador da criatividade 

no contexto escolar.  

 

O caminho percorrido até estas considerações iniciou-se com o estudo do 

tema da criatividade. É apresentada uma breve evolução histórica sobre o conceito 

de criatividade. Considera-se, na atualidade, que o conceito de criatividade deve 

incluir, para sua adequada compreensão, além de aspectos internos ao indivíduo, 

fatores externos, culturais. Esses podem, em grande medida, contribuir para o 

exercício pleno da criatividade humana.  

 

Ainda no primeiro capítulo foi situado, mais especificamente, o contexto 

cultural e a relação com a criatividade. Os quadros teóricos de  Mihaly 

Csikszentmihalyi e Saturnino de La Torre foram os instrumentos principais dessa 

seção. Estes autores consideram que a criatividade pode ser ativada ou não, 

dependendo da capacidade de se lidar com o contexto e seus obstáculos.   

 

Assim, na conclusão do capítulo, Saturnino de La Torre foi a principal 

referência utilizada ao destacar os bloqueios socioculturais que criam obstáculos ao 

desenvolvimento da criatividade e representam barreiras que inibem ou impedem a 

expressão autêntica do pensamento e emoções. Nesse sentido, o emergir e o 

desenvolver da criatividade na educação formal ficam prejudicados, uma vez que é 

responsabilidade da sociedade e da educação formal fazer brotar a criatividade.  

 

O segundo capítulo objetivou compreender o contexto e as razões que 

levaram à depreciação das artes na educação formal. Os bloqueios mencionados, 

resultantes da predominância da racionalidade cognitivo-instrumental, são 

exemplificados no contexto educacional brasileiro, conforme as perspectivas de 

Csikszentmihalyi e La Torre. Nesse capítulo foram mostrados alguns momentos 

quando começam a surgir elementos da ocupação racional da arte pela 

racionalidade moderna. A inserção da arte na educação brasileira ocorre em 

circunstâncias marcadas pela racionalidade moderna.  Esse é o contexto histórico e 

cultural que deu origem aos preconceitos contra o ensino da arte no Brasil. 
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O capítulo argumentou em favor da necessidade da arte e do estímulo à 

imaginação para a formação humana, bem como sua importância na educação. A 

arte, em conexão com o processo de criação, favorece o desenvolvimento integral 

do ser humano. Contribuem, portanto, para que o indivíduo torne-se mais autêntico e 

livre para fazer suas escolhas. 

 

Todavia, no Brasil o contato com a arte e o seu ensino sofreu forte influencia 

do contexto histórico, cultural e social que são percebidos até os dias atuais. Os 

professores das diferentes áreas do conhecimento foram alunos de professores que 

foram, também, alunos de outros professores que receberam e tiveram contato com 

as artes contaminadas pela racionalidade moderna. Predominantemente temos 

professores que são frutos de uma história do ensino de artes. Vivenciaram no seu 

período escolar a não valorização da arte como essencial ao ser humano. A arte foi 

introduzida no ambiente escolar para cumprir algumas funções.  

 

Finalmente, o terceiro capítulo tratou da passagem do pensamento medieval 

para o pensamento orientado pela racionalidade cognitivo-instrumental. Foram 

abordadas as análises do cientista social Boaventura de Sousa Santos para a 

compreensão das categorias e fatores que sustentam a racionalidade moderna, 

predominantes em muitas sociedades atuais e suas repercussões na educação 

formal. Conforme análise crítica de Santos, a racionalidade cognitivo-instrumental 

dominou a racionalidade estético-expressiva. 

 

Essa racionalidade voltava-se, exclusivamente, às ciências naturais e deixou 

marcas até os dias atuais. As marcas deixadas pela racionalidade moderna são 

discutidas. Especialmente a padronização do pensamento contrapondo-se à 

imaginação e à criatividade. Essa condição torna ainda mais evidente a necessidade 

de que a educação formal mude de perfil a fim de atender os reclamos e as 

profundas transformações do mundo contemporâneo.  

 

Torna-se importante perceber, por meio de propostas educacionais que o 

mundo é relacional, entre sujeito e objeto, razão e emoção, individuo e contexto, 

educador e educando, homem e natureza. É importante notar, também, a 

necessidade de um processo educativo que reconheça o valor do conhecimento e 
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do pensamento criativo para transformar e melhorar o mundo em que se vive. Faz-

se, então, necessário pensar e agir para a construção de ambientes de 

aprendizagem que possam favorecer cada vez mais o desenvolvimento da 

criatividade e da autonomia para que capacidades de análise, de síntese e de 

criatividade sejam aplicadas à realidade. 

 

O comportamento cultural e social demonstrado por professores das mais 

diferentes áreas do conhecimento e dos alunos de não valorização da arte não 

constitui uma ocupação racional da arte, mas sim é fruto/decorrência de uma 

ocupação racional da arte pela racionalidade cognitivo-instrumental. A arte é 

importante ao ser humano; a necessidade de criar, de se expressar são inerentes ao 

ser humano, mas a racionalidade cognitivo-instrumental, conforme visto no terceiro 

capítulo vem dominando a racionalidade estético-expressiva.  

 

Então, qual o significado de arte para todos estes 

alunos/profissionais/cidadãos? Salvo exceções, a grande maioria levará para toda a 

vida a ideia de que a arte não é de muita importância, pois para realizarem seus 

vestibulares ou conseguirem seus empregos ela não foi necessária.  

 

Assim, é possível perceber a carência deste conhecimento quando se 

defronta com a necessidade de mudar. Ou seja, a arte não foi trabalhada no 

contexto escolar para, juntamente com as demais disciplinas, desenvolver a 

criatividade. Talvez seja por isso que a grande maioria dos professores não 

consegue trabalhar  com metodologias criativas, de maneira inter, multi e 

transdiciplinar, inserindo a arte no contexto de seus conteúdos. Talvez isso também 

ocorra com os docentes de artes que sentem dificuldade para relacionar seus 

conteúdos (quando estes trabalham algum conteúdo) com as demais áreas. 

Segundo Duarte Jr. (1996), a sociedade segmentou o conhecimento e quanto mais 

se especializa menos se consegue a visão do todo. 

 

Dessa maneira, o contexto ambiental influencia o desenvolvimento da 

criatividade na escola e como consequência limita a criatividade e também o olhar 

frente às possibilidades enquanto ser humano profissional, família e pessoa.  
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Contudo, considero que ‘surgirão manhãs ensolaradas de primavera’.   

Manhãs,   pois novos dias  estão por começar e esta pesquisa foi apenas o começo 

dos novos  pensamentos  e  ações; ensolaradas,  assim   como  a  luz  do sol, a luz 

do conhecimento possibilita enxergar novas e iluminadas possibilidades; primavera,   

pois  é  uma  estação  que  vem depois do frio, de  um  período de introspecção. Na 

primavera surgem brotos, sementes germinam e florescem novas vidas, novos 

caminhos... assim serão os pensamentos, as ações e a minha prática pedagógica 

depois desta pesquisa. 
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