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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa trata do papel da Arte no contexto educacional. Inicialmente posiciona a 

pesquisadora no ambiente da Arte Educação por meio de relato autobibliográfico 

apresentando sua inquietação com a educação brasileira e o papel que a Arte neste cenário. 

Em seu primeiro capítulo navega nas trajetórias da Arte Educação no Brasil com o relato 

histórico de sua construção e constituição. Em seu capítulo segundo, adentra a Arte 

propriamente dita discutindo suas diversas linguagens e a posiciona como competência leitora 

do verbal e não verbal. Em seu último capítulo relata experiências com processos de ensino e 

aprendizagem em sala de aula tratando as possibilidades de leituras em Arte e as experiências 

interdisciplinares de Arte com Matemática, Química, Física e Filosofia, ressaltando as 

dificuldades e a riqueza destas experiências. O principal motivador da pesquisadora foi 

responder à pergunta: será que os professores, vivendo experiências formativas mediadas pela 

imagem, podem repensar as didáticas de suas áreas de conhecimento, propondo para os alunos 

também formas diferentes de expor seus saberes e junto deles seus sentimentos numa 

perspectiva mais integral da aprendizagem? Em suas considerações finais apresenta uma 

reflexão sobre os resultados obtidos em sala de aula apontando o diferencial conquistado com 

as experiências de reforço de aprendizagem por meio da Arte, oferecendo condições de 

responder à questão formulada e ainda inferir sobre outros pontos relacionados à capacidade 

leitora por meio de imagens. A pesquisa ressalta que ainda há muito por ser feito no que tange 

à educação e que este é um processo evolutivo e ininterrupto, uma forma de construção. 

Indica ainda a possibilidade de continuidade e expansão deste trabalho, reconhecendo que não 

só o educando deve ser tocado, mas também o Arte Educador. 

 

Palavras chave: Arte. Interdisciplinaridade. Competência Leitora Verbal e Não Verbal 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

This research deals with Art’s role in educational context. Initially It puts the researcher in Art 

Education environment through self-portrait report presenting their concern with Brazilian 

education and the Art´s role in this scenario. In its first chapter presents the trajectories of Art 

Education in Brazil with an historical account of its construction and constitution. In its 

second chapter, It discusses the Art itself talking about various languages of Art and 

considering the Art reader competence of verbal and non-verbal. In its last chapter recounts 

experiences with teaching and learning processes in classroom dealing readings possibilities 

in Art and interdisciplinary experiences from Art with Mathematics, Chemistry, Physics and 

Philosophy, emphasizing the difficulties and richness of these experiences. The main 

researcher driver was to answer the question: Are teachers that lived formative experiences 

mediated image, able to rethink the teaching of their expertise areas, proposing to students 

also different ways to exhibit their knowledge and their feelings in more comprehensive 

learning perspective? In its final remarks reflects on obtained results in classroom presenting 

the differential achieved with reinforcement learning experiences through Art, offering a way 

to answer the asked question and inferring about other issues related to reading capacity 

through images. This researche acknowledges that much remains to be done in relation to 

education and that this is an evolving and continuous process, a form of construction. It also 

shows the possibility of continuing and expanding this work, recognizing that not only the 

student should be played, but also the Art Educator. 

 

Key Words: Art. Interdisciplinarity. Verbal and Non-Verbal reading ability. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

Não gostaria de centralizar este trabalho no “eu” que me anima, entretanto, creio ser 

necessário dizer pelo menos aquilo que muito me influenciou nesta trajetória como sujeito da 

dissertação. De aluna a professora para, então, chegar até a minha pesquisa propriamente dita. 

Para Serrano (1994) 

 

 

 

 

Nasci na década de 60, período marcado pela implacável ação da ditadura militar, que 

esmagava pela força todos aqueles que exprimiam ideias contrárias ao regime vigente. O ano 

de 1966, ano em que nasci, foi o prenúncio das grandes tensões políticas pela sucessão 

presidencial. 

A instabilidade política e econômica, reflexo da crise crônica de estrutura, continuava 

caracterizando a situação do país. Crises de governo, a eclosão de grandes conflitos e outros 

tantos acontecimentos, refletiam a inquietação política, que espreitava o povo brasileiro. 

Entretanto o período foi muito propício para a arte. A insatisfação do povo foi uma grande 

“mola propulsora” para transformar o descontentamento pelo que acontecia no país em 

produção artística. Foi despertado nos artistas da época o seu lado mais criativo para produção 

artística (SALLES et al, 2015). 

Surgiram nos festivais da canção, jovens compositores que expressavam os 

sentimentos de protesto de toda uma geração. Montavam-se peças e shows sobre a realidade 

do país. A rebeldia aparecia nas artes plásticas, enquanto o Cinema Novo criava uma nova 

linguagem para exprimir a identidade nacional. O movimento que foi chamado de 

tropicalismo foi um verdadeiro marco na cultura brasileira (DUARTE, 1987). 

“Ignoramos como a arte começou, tanto quanto desconhecemos como teve início a linguagem. Se 

aceitarmos que arte significa o exercício de atividades tais como a edificação de templos e casas, 

a realização de pinturas e esculturas, ou a tessitura de padrões, nenhum povo existe no mundo 

sem arte.”  

 
E. M. Gombrich 

A autobiografia é uma narração feita por uma pessoa ou grupo sobre suas 

experiências, atitudes, aspirações, objetivos. Esse descrever-se pressupõe uma 

volta ao passado que permite uma reflexão sobre sua prática e de uma projeção de 

suas novas aspirações, condutas e inquietudes relacionadas ao seu objeto de 

pesquisa (SERRANO, 1994 apud BOHNEN, 2011, p.18). 
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O ensino da Arte nas escolas neste período tinha a tendência tecnicista que se 

desenvolveu no Brasil nas décadas de 1960 e 1970, no momento em que a educação nacional 

foi considerada insuficiente no preparo de profissionais para atender o mundo tecnológico em 

expansão. Inicialmente, essa tendência visava um acréscimo de eficiência da escola, assim 

como a preparação de indivíduos mais competentes e produtivos conforme a solicitação do 

mercado de trabalho e a valorização do processo de industrialização e do desenvolvimento 

econômico (BACARIN, 2005). 

Enquanto o Brasil se encontrava em um grande período de turbulências, eu nascia 

numa pacata cidade do interior de São Paulo, Olímpia. Sou a caçula de seis irmãs. Meu pai 

era paulista natural de Pontes Gestal e minha mãe cearense, de Fortaleza (Fig. 1). 

Morávamos num sítio na cidade de São José dos Feixes, Minas Gerais. Lá meus pais 

plantavam e criavam alguns animais para subsistência e mantinham na propriedade um 

pequeno comércio, uma “venda” que atendia os sitiantes da região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lá vivi até os meus sete anos. Minha infância foi impregnada de bons momentos, eu e 

minhas irmãs brincávamos ao ar livre e apesar da carência de brinquedos, exercitávamos 

nossa criatividade em inúmeras brincadeiras. O que não nos faltava era criatividade para 

transformar o que estava ao nosso redor em algo lúdico. O sabugo de milho se convertia em 

boneca, latas em “panelinhas”, as árvores em castelos e esconderijos onde alimentávamos 

nossa imaginação. 

Meu processo de alfabetização se deu primeiramente em uma classe multisseriada, em 

uma escola adaptada em um sitio nas imediações de onde vivíamos. Para nos deslocarmos até 

 
   Figura 1 – Família (A pesquisadora é a primeira a partir da esquerda)  

   Fonte: Autor, 1971 
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a escola, eu e minhas irmãs, tínhamos que percorrer um longo caminho, que fazíamos por 

dentro de outras propriedades. Conviviam na mesma sala crianças de 6 a 12 anos, cada uma 

num estágio diferente.  

Durante as aulas apareciam cavalos na janela, galinhas e patos circulavam pela sala, 

vacas mugiam lá fora. Era de uma riqueza sem igual. Tudo era muito divertido e informal. 

Segundo Saviani (1980 apud CARDOSO; JACOMELI, 2010, p.175) as escolas rurais 

não foram criadas para atender os interesses do homem do campo, mas “a escolarização do 

campo se revela num fenômeno decorrente da expansão das relações capitalistas no campo”. 

 Tanto sociólogos como educadores tem abordado de forma secundária a discussão dos 

problemas educacionais rurais subordinando-o às áreas urbanas sem respeitar as possíveis 

diferenças do meio rural em relação ao urbano. Conforme Demartini: 

 

 

 

 

 

 

O local em que morávamos não nos dava condições de avançar nos estudos além do 

nível primário. Portanto partimos rumo a novas perspectivas. Em 1973 mudamos para São 

Paulo. Fomos morar então na periferia da zona sul de São Paulo em um bairro muito afastado 

e pobre, com pouca infraestrutura. Cursei a primeira série numa escola improvisada dentro de 

um barracão até que se terminasse a construção da escola EEPG Profª Júlia de Colaço França. 

Minha professora primária Maria Aparecida era uma professora muito gentil e 

paciente. Minha alfabetização foi completada nessa escola por meio da cartilha “Caminho 

Suave” 

A Cartilha Caminho Suave foi idealizada e criada pela educadora Branca Alves de 

Lima em 1948, para alfabetizar crianças e adultos, introduzindo-os no mundo das letras de 

forma lúdica e suave e propôs a silabação dentro do método sintético para o ensino da leitura 

e da escrita. Segundo a editora Saraiva (2015) sua primeira edição foi um grande sucesso por 

tratar a alfabetização de uma maneira simples e inteligente, sendo indicada como método de 

alfabetização e também como material de apoio a outros métodos, com vistas a alfabetização 

completa. Foi observando a dificuldade de seus alunos, a maioria oriundos da zona rural, que 

a educadora Branca Alves de Lima criou o método que ela própria denominou “alfabetização 

pela imagem” (SARAIVA, 2015). 

Os dados da análise histórico-sociológica e das condições atuais mostram que são 

as posições dos pais na estrutura socioeconômica, juntamente com as condições 

oriundas da amplitude e qualidade da oferta educacional, que explicariam os 

diversos níveis de escolarização encontrados no meio rural, estes sempre inferiores 

para as categorias rurais de menores recursos e despojadas de terra. Assim, a 

categoria social a que pertence o agricultor implica em diferenciações quanto à 

vivência do processo de escolarização e do mundo do trabalho entre seus filhos 

(DEMARTINI, 1986, p.36). 
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A escrita, a leitura, a oralidade e a imagem, com seus desenhos simples e coloridos 

encantaram-me logo na primeira infância. Tudo o que estava relacionado a meu processo de 

alfabetização me fascinava. Era um mundo novo sendo descoberto por meio da linguagem 

verbal e não verbal. 

 

 

 

 

 

A partir da sétima série fui transferida para uma escola de um bairro mais afastado e 

mais periférico, porque a escola em que eu estudava oferecia aulas para sétimas e oitavas 

séries, somente no curso noturno. O entorno da escola também era diferente daquele em que 

eu vivia e o nível da escola era superior em relação à outra. Lá a clientela tinha maior poder 

aquisitivo que as pessoas com as quais eu convivia. Segundo Spozati (2000, p.27), o 

distanciamento da realidade pessoal faz com que o “modelo vigente reforce a educação para o 

caminho da exclusão, não da inclusão social”. Envolvi-me com amizades inadequadas, 

desinteressei-me pela escola, porque tinha uma grande defasagem em relação aos alunos da 

sala na qual estudava. Em decorrência desta defasagem fui reprovada. O que certamente não 

ocorreria nos dias de hoje, principalmente porque reprovei somente na disciplina de 

matemática.  

No ano seguinte, “vencida” a vergonha da reprovação, refiz a sétima série e superei 

minhas dificuldades em matemática. Naquele mesmo ano tive aulas com uma professora de 

Educação Artística que se chamava Vera Lúcia que me despertou para a Arte.  

Esta professora proporcionou-me o primeiro contato com uma obra de arte de forma 

consciente. Foi uma das primeiras imagens sobre tela e pintada por um artista famoso de que 

me recordo. “Persistência da Memória” de Salvador Dalí. 

Encantei-me de imediato! Era um pôster muito grande! Foi uma raridade uma vez que 

naquela época, citando Barbosa (2014, p.12), “nas artes visuais ainda dominava em sala de 

aula o ensino de desenho geométrico, o laissez-faire, temas banais, as folhas para colorir, a 

variação de técnicas e o desenho de observação”. Contudo, essa experiência única foi 

determinante para que eu me interessasse pela Arte. No ano seguinte terminei o ensino 

fundamental com tranquilidade e com a certeza de que queria seguir carreira no magistério. 

No ensino médio ou “colegial” optei por cursar o magistério. Para Almeida (1998), a 

ocupação do magistério pelas mulheres deu-se efetivamente pelo aumento do número de 

Uma compreensão critica do ato de ler, que não se esgota na decodificação pura da 

palavra escrita ou da linguagem escrita, mas que se antecipa e se alonga na 

inteligência do mundo. A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a 

posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. 

Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser 

alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o 

contexto (FREIRE, 1989, p.9). 
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vagas e, segundo alguns historiadores, pelo abandono dos homens a este campo profissional 

em busca de outros empregos mais bem remunerados. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Iniciei meus estudos no curso de Magistério, na cidade de São Paulo, na Escola 

Estadual Brasílio Machado e terminei em Valinhos, na Escola Estadual Cyro de Barros 

Rezende, cidade para onde mudamos em 1986. Finalizei o curso de magistério na cidade de 

Valinhos e no ano subsequente ingressei na Pontifícia Universidade Católica de Campinas 

para fazer o curso de Educação Artística de três anos. A licenciatura curta habilitava o 

estudante a ministrar aulas para todo o ensino fundamental e a licenciatura plena o habilitava 

também a ministrar aulas no 1º e 2º ano do 2º grau que mais tarde tornou-se o ensino médio. 

Até então escolas públicas não tinham aulas de Arte em seu curriculum no 3º ano do 2ºgrau. 

Sobre esta situação comentou Barbosa: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ao iniciar o curso de Educação Artística, no ano de 1987, tive pouco contato com 

obras de arte. O curso basicamente consistia do aprendizado de técnicas de desenho artístico, 

pintura, cerâmica, gravura, desenho geométrico, introdução à música e ao teatro. Era um 

currículo que tinha uma grade curricular extensa não profunda. 

Segundo Barbosa (1989), o início da década de 1980 foi o marco da retomada da 

arte/educação. Muitas ideias pululavam no âmbito das artes. Aconteceu em 1983, o Festival 

A feminização do magistério primário no Brasil aconteceu num momento em que o 

campo educacional se expandia em termos quantitativos. A mão-de-obra feminina 

na educação principiou a revelar-se necessária [...]. Com a possibilidade das 

mulheres poderem ensinar produziu-se uma grande demanda pela profissão de 

professora. Aliando-se a essa demanda, o discurso ideológico construiu uma série 

de argumentações que alocavam às mulheres um melhor desempenho profissional 

na educação, derivado do fato de a docência estar ligada às ideias de domesticidade 

e maternidade. Essa ideologia teve o poder de reforçar os estereótipos e a 

segregação sexual a que as mulheres estiveram submetidas socialmente ao longo 

de décadas, por entender-se que cuidar de crianças e educar era missão feminina e 

o magistério revelar-se seu lugar por excelência” (ALMEIDA, 1998, p.64). 

O Governo Federal decidiu criar um novo curso universitário para preparar 

professores para a disciplina Educação Artística criada pela nova lei. Os cursos de 

arte-educação nas universidades foram criados em 1973, compreendendo um 

currículo básico que poderia ser aplicado em todo o país. O currículo de 

Licenciatura em Educação Artística na universidade pretende preparar um professor 

de arte em apenas dois anos, que seja capaz de lecionar música, teatro, artes visuais, 

desenho, dança e desenho geométrico, tudo ao mesmo tempo, da lª à 8ª séries e, em 

alguns casos, até o 2º grau. É um absurdo epistemológico ter a intenção de 

transformar um jovem estudante (a média de idade de um estudante ingressante na 

universidade no Brasil é de 18 anos) com um curso de apenas dois anos, num 

professor de tantas disciplinas artísticas (BARBOSA, 1989, p.170-171). 
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de Inverno de Campos do Jordão
1
, onde pela primeira vez se trabalhou a arte/educação com 

leitura ou análise de TV; em 1984 o Congresso Anual sobre História e Ensino da Arte, que 

introduziu as oficinas de arte e novas tecnologias na arte/educação; em 1989, o Simpósio 

sobre Ensino da Arte e sua História no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de 

São Paulo, assim como a atuação de associações regionais e estaduais reunidas na FAEB – 

Federação de Arte Educadores do Brasil.  

Apesar da agitação no ensino de Arte neste período, o currículo da universidade seguia 

o modelo proposto e aprovado pela lei de 1973. Foi assim que foram criados os cursos de 

Educação Artística com suas habilitações em música, artes plásticas, teatro e desenho 

(Resolução 23/73, art.2º, parágrafo único). O candidato a professor poderia cursar Educação 

Artística na modalidade licenciatura curta e/ou licenciatura plena. A estrutura curricular foi 

composta por uma série de disciplinas comuns aos dois primeiros anos de formação que 

facultava ao aluno a licenciatura curta. Para continuar os estudos, o então professor de 

Educação Artística optava por uma das habilitações e cursava mais um ano o que lhe conferia 

a licenciatura plena. Depois de obtida a licenciatura curta, os professores poderiam ministrar 

aulas de 5ª a 8ª séries do primeiro grau e somente os que obtivessem a licenciatura plena é que 

eram considerados aptos a ministrar aulas também para as séries do segundo grau. 

Os professores caminhavam apenas no “fazer” artístico sem reflexão e 

contextualização. O currículo não contemplava uma visão da Arte/Educação e não municiava 

os jovens recém-saídos do “colegial” com um conteúdo que contemplasse o ensinar/aprender 

Arte nas séries iniciais do “primário”.  

Em 1988, ainda em formação, comecei a ministrar aulas no período matutino e 

vespertino como professora substituta de 1ª a 4ª série e também na educação infantil. No 

inicio de 1989, já obtida a licenciatura curta, passei a ministrar aulas de Educação Artística 

nas séries iniciais – 1ª a 4ª séries – com aulas livres. A partir deste ano, passei a ministrar 

aulas de Educação Artística com a carga completa de aulas livres, porque foi somente neste 

ano que a Secretaria de Educação Estado de São Paulo- SEESP e a Coordenadoria de Estudos 

e Normas Pedagógicas - CENP lançou “oficialmente” a proposta de Educação Artística para o 

Ciclo Básico (antigas 1ª e 2ª séries do Primeiro Grau) (SÃO PAULO, 1988). 

                                                           
1
 Segundo Ana Mae Barbosa foi no Festival de Campos do Jordão, em 1983, que se rompeu com a 

crença modernista na virgindade expressiva e se começou a trilhar o caminho de reconquista da arte para a 

arte/educação. (Barbosa A. M., A imagem no ensino de arte: anos 80 e novos tempos, 2014)    
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A proposta gerou grande volume de aulas para especialistas em Arte e em função da 

falta de professores já habilitados a Diretoria de Ensino de Campinas e região passou a 

contratar estudantes. Deparei-me neste momento com as dificuldades oriundas da fragilidade 

e defasagens da minha educação, provenientes de uma alfabetização “insípida” e da formação 

rasa, tanto no ensino fundamental quanto no magistério e na licenciatura curta em Educação 

Artística. Não havia material algum que me norteasse e a inexperiência me impulsionava a 

desenvolver propostas de um “fazer” livre sem contextualização e reflexão. Fui impelida a 

construir uma prática própria para atender às crianças que viviam na periferia do município de 

Vinhedo. 

No ano de 1994 fui contratada pelo Serviço Social da Indústria (SESI) como 

professora da disciplina de Área Econômica Secundária. Essa disciplina consistia-se de aulas 

em oficina que visavam oferecer ao aluno pré-requisitos para entrada no Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI) e inserção no mercado de trabalho. A proposta era passar 

conhecimento técnico de desenho de maneira que, os alunos fossem capazes de produzir suas 

“invenções”, ou seja, realizar o desenho dos projetos pré-determinados para os quais eram 

suscitados como executores, o que os levava a situação contraria ao caminho natural, isto é, 

primeiro aprender a executar, depois aplicar as habilidades técnicas para a solução de 

problemas de forma concreta. O ensino era totalmente técnico, com moldes semelhantes aos 

objetivos explícitos na criação do SENAI e dos ideais da educação popular que era defendida 

no século XIX, no período da República. 

Souza (2006 apud GUMIERO, 2002, P.83) aponta que na década de 70, após a fusão 

dos Centros Educacionais com os Centros de Artes Industriais
2
 surgiu, na Parte Diversificada 

do Currículo das Escolas, uma possibilidade de formação de mão-de-obra para as indústrias. 

O objetivo foi organizar um currículo capaz de ampliar os conhecimentos adquiridos na 

escola primária; desenvolver as habilidades das mãos, estimulando o gosto pelos trabalhos 

manuais; desenvolver o gosto artístico e decorativo; criar hábitos e atitudes saudáveis; 

propiciar informação profissional e orientação na escolha da atividade futura.  

A primeira finalidade do SESI era atender os trabalhadores das indústrias, com a 

prestação de serviços educativos, seus filhos e dependentes. A segunda finalidade sublinhava 

                                                           
‘’Os Centros de Artes Industriais, criados em parceria com o Governo do Estado de São Paulo em1957, 

ofereciam dois anos de estudo após o término do Ensino Primário propiciando a iniciação para o trabalho.  A 

partir da década de  70,  com  a  criação de  uma  Matriz  Curricular  para  as  escolas  do SESI-SP,  os  trabalhos  

desenvolvidos  no  CAI  foram  adaptados  para  a Parte  Diversificada  do Currículo, conforme  a  necessidade  

de  cada  escola,  traduzidas  em “Área  econômica  primária: agricultura,  criação  de  animais;  Área  econômica  

secundária:  metalurgia,  madeira,  artes  gráficas. cerâmica,   couro,   plástico,   têxtil,   eletricidade,   fotografia;   

Área   econômica   terciária:   comércio, administração, contabilidade, bancos e valores” (SOUZA apud 

GUMIERO, 2002, p.83). 
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o dever do aperfeiçoamento moral e cívico. Apesar de ser uma instituição particular de 

ensino, criada e mantida pela Indústria, gratuita para os alunos, a educação oferecida pelo 

SESI-SP estava subordinada a uma legislação superior a qual devia respeitar, mas com o 

objetivo implícito de formar trabalhadores para o mercado de trabalho industrial.  

A Rede Escolar SESI-SP, com as demandas do século XXI que estavam por vir e com 

a intenção de repensar seu currículo, construiu, no final da década de 1990, seus novos 

Referenciais Curriculares, incorporando as determinações legais da Lei de Diretrizes e Bases -  

L.D.B. 9.394/96 que apontavam para a equalização de seus componentes curriculares com os 

Componentes Curriculares para o Ensino Fundamental o que acabou por consequência 

reduzindo sua carga curricular e eliminando parte de seu contingente. 

No ano 2000 reingressei na Rede Estadual de Ensino e retomei a função de professora 

de Arte na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo - SEE/SP a situação me impôs 

algumas dificuldades, uma vez que foi necessário me reinventar como professora de Arte. 

Permaneço até então, como professora na EE Dr. Francisco Emygdio Pereira Neto.  

Minha trajetória como professora de Educação Artística mudou radicalmente em 2004 

quando participei do projeto Bem Vindo Professor oferecido pela Pinacoteca do Estado de 

São Paulo em parceria com a Secretaria de Educação. 

Esta capacitação possibilitou-me uma nova visão da Arte. O curso orientado pela 

Professora Maria Terezinha Telles Guerra, colaborou por meio da sensibilidade de sua 

condutora, com o vislumbre de um novo universo do ensino de Arte como linguagem para 

mim. As ações pedagógicas, ali oferecidas, foram determinantes para que eu repensasse 

minha prática como professora de Arte. A partir de então, participei de inúmeros cursos de 

capacitação oferecidos pela CENP em parceria com instituições como o Museu de Arte 

Moderna, Fundação Bienal e também das orientações pedagógicas oferecidas pela Diretoria 

de Ensino de São Bernardo do Campo. 

A nova Proposta Curricular foi implantada em 2008 juntamente com os Cadernos do 

Professor, que foram dirigidos aos professores das diversas áreas de conhecimento. Os 

cadernos foram organizados por bimestre e por disciplina. Neles, foram apresentadas 

situações de aprendizagem para nortear o trabalho do professor de Arte. Estes conteúdos, 

habilidades e competências foram organizados por série e acompanhados de orientações para 

a sala de aula, avaliação e recuperação, bem como sugestões de métodos e estratégias de 

trabalho nas aulas, experimentações, projetos coletivos, atividades extraclasse e estudos 

interdisciplinares.  



    19 
  
  

O material tinha um viés bastante contemporâneo e era muito diferente daquele ao 

qual estava acostumada. A nova Proposta Curricular me estimulou a buscar novos modos de 

pensar, ensinar e agir. Os cursos promovidos pela EFAP (Escola de Formação e 

Aperfeiçoamento de Professores) após a implantação da nova proposta curricular da SEE/SP 

foram para mim, vasto subsídio na valorização da Arte. Passei a identificar na Arte sua 

relevância como área de conhecimento. A Arte, na ótica das linguagens e códigos, pode 

auxiliar qualquer individuo, inclusive os menos conectados ao mundo artístico, nos processos 

de percepção da vida, abordando os acontecimentos e percepções por meio de práticas 

artísticas. 

O reconhecimento da importante relação que a Arte tem com o processo educativo, 

ajudou-me a enxergar que era necessário pensar em novos modos de aproximá-la do aluno. 

Com esta perspectiva passei a trabalhar com propostas interdisciplinares e investigações sobre 

a memória e a identidade cultural dos estudantes e a abordar questões pertinentes aos estudos 

sobre cultura visual embasada na Nova Proposta Curricular do Ensino de Arte. 

As capacitações recebidas foram o instrumento para o início das propostas e projetos 

interdisciplinares por meio de atividades que envolvessem um “fazer” mais contextualizado 

que permitisse a reflexão e a descrição do percurso de produção do aluno, onde ele 

relacionasse a leitura de uma imagem a um texto.  

O processo de criação se dá numa junção de ações estreitamente ligadas à realidade, 

que busca um aprofundamento do olhar sobre o mundo, por meio de reorganizações 

significativas dos dados percebidos. É por intermédio da história da arte, da fenomenologia e 

do estudo do processo de criação que se podem observar estreitas relações entre a produção 

artística e o contexto de vida (COLE, 2006). 

Ao instigar os processos mentais de contextualização, apreciação, discussão, produção 

e reflexão por meio de processos descritivos (que envolvem todo o trajeto da elaboração até a 

fruição), o aluno passa a dar significado ao que faz por meio de seus relatos escritos, o que 

permite externar seu pensamento tornando-o significativo tanto num processo cognitivo como 

em um plano individual e coletivo. 

Conforme a Matrizes de Referência para a Avaliação (São Paulo, 2009, p.14), 

“entende-se por competências cognitivas as modalidades estruturais da inteligência, ou 

melhor, o conjunto de ações e operações mentais que o sujeito utiliza para estabelecer 

relações com e entre os objetos, situações, fenômenos e pessoas que deseja conhecer”. 

Mayer (2001 apud Barros, 2009, p.166), afirma que “a aprendizagem se torna 

relevante quando envolve uma conexão de ambos os canais de processamento cognitivo”. 
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Desta forma, a solução para a aprendizagem significativa é a forma como se alia a imagem à 

escrita proporcionando sentidos na leitura de textos e ativando outras capacidades cognitivas. 

Minhas investigações iniciaram em 2008 com a nova proposta curricular. Passei a 

ampliar meu repertório “ensinante” como afirma Buoro (1998) e a trabalhar com projetos que 

envolviam mais de uma disciplina. Este foi um meio de organização em sala de aula para 

nortear o meu trabalho e conduzir os alunos ao objetivo que queria atingir. Não havia intenção 

pré-determinada nem tampouco estruturada no uso multidisciplinar. Para facilitar a ação 

descrevia todas as propostas passo-a-passo em lousa como um meio de guiar tanto a mim 

quanto os estudantes. A sequência didática era baseada no conteúdo do currículo.  

Neste contexto passei a propor experiências interdisciplinares, valorizando poéticas 

pessoais e provocando pensamentos sobre arte que os alunos registravam por meio de seus 

processos mentais, para então, expandir o processo criativo e o “fazer” artístico, sempre, 

intervindo, mediando e instigando ações que permitiam aos alunos exporem suas ideias. O 

mote era problematizar para gerar pensamento e reflexão. As proposições eram estabelecidas 

a partir de um único eixo temático que se desdobravam em sub-eixos dando origem a novas 

ideias e elementos, que incorporados, de acordo com o interesse do aluno e das suas 

descobertas durante um processo de ensinar/aprender, possibilitavam produções em Arte 

significativas. Freire (2014) refere-se a este cenário citando os papeis educador/educando e 

educando/educador como momentos dinâmicos do processo criativo e no processo de 

compreensão da realidade, uma realidade dinâmica, em transformação. 

Assim, procurando a atuação mais concreta como educador/educando por meio do 

“aprender” e “ensinar” com a experiência e visando “fixar” os conteúdos propostos aos 

alunos, seguiram minhas propostas. 

Está claro que grande parte desta pesquisa está intimamente ligada ao meu processo 

educacional e as minhas vivências como aluna da escola pública. O tema se originou nas 

minhas insatisfações e inquietações, confrontando tudo o que passo atualmente em sala de 

aula como professora com aquilo que passei como aluna, objetivando ressaltar a relevância da 

Arte como área de conhecimento e suas relações com as outras disciplinas. Nessa perspectiva, 

pareceu-me oportuno utilizar as práticas que possibilitam o multiletramento para a construção 

de sentidos por meio de ações interdisciplinares, linguagens verbais e não verbais, 

valorizando os saberes e visualidades do cotidiano do aluno nesses novos desafios na 

contemporaneidade. 

Ao elaborar o projeto para ingresso no Mestrado, meu objetivo foi investigar questões 

pertinentes às dificuldades que os estudantes têm na interpretação de imagens na composição 
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da linguagem verbal e não verbal com vistas a melhor inserção do aluno no mundo 

contemporâneo. Em primeira instância procurei subsídios que pudessem fundamentar esta 

pesquisa refletindo sobre quais os “saberes” necessários para compor proposições que 

envolvessem a prática da escrita, oralidade e a decodificação de imagens, dos signos e outros 

recursos visuais.  

A decodificação dos textos aliados às imagens facilitou o entendimento dos alunos e 

instrumentalizou o conteúdo central da minha pesquisa.  

Debati-me então com a questão de como a Arte pode colaborar com as demais 

disciplinas nos processos de formação de alunos leitores, escritores e produtores por meio de 

suas linguagens sem perder de vista seu objeto de estudo, ou seja, a própria Arte. 

A proposta, inicialmente englobaria apenas os dados obtidos com o 3ª ano do ensino 

médio, porém entendi que abranger as três séries possibilitaria maior robustez no estudo. A 

escolha pelo ensino médio deve-se ao fato de que trabalho com esse nível da Educação Básica 

há mais de dez anos e porque o comportamento destes alunos me cativa, especialmente no 

tocante a sua intensidade e imaginação. 

Assim, vim utilizando proposições que me permitiram verificar as dificuldades dos 

alunos em relação às múltiplas leituras de textos e obras de arte que aliam o verbal e não 

verbal em exercícios de percepção e decodificação de imagens por comparação, semelhança e 

diferença.  

Desde seu inicio prático, o projeto tomou uma dimensão além daquela que havia sido 

projetada. O mecanismo de análise potencializava as relações com outras disciplinas, 

auxiliando a aprendizagem por meio das visualidades do cotidiano do aluno, entretanto 

remetia-me aos recentes estudos da linguística, a “multimodalidade”. 

A multimodalidade compreende as diferentes formas de configuração dos significados 

e segundo Duarte (2008) esse conceito da semiótica social, se expressa no fenômeno dos 

diversos gêneros textuais que circulam em diversos meios. O termo multimodalidade surgiu 

na década de 1920, dentro dos estudos sobre psicologia da percepção, referindo-se aos 

diferentes efeitos das percepções sensoriais. A percepção foi compreendida como multimodal 

por integrar informações percebidas pelos vários sentidos humanos. 

Desta forma, percebi que seria pertinente investigar e abordar gêneros textuais 

integrados a outros gêneros surgidos entre as inovações tecnológicas de suporte a 

comunicação como o cinema, a televisão, o jornal, a revista, a internet, que em verdade, 

representam formas inovadoras de comunicar.  
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Assim o projeto se concentrou na elaboração de práticas de sala de aula que 

fornecessem subsídios para averiguar as defasagens dos estudantes relacionadas as  múltiplas 

leituras, verbais e não verbais, com vistas a ampliação das capacidades de leitura, 

interpretação, comunicação, expressão e representação por meio do domínio das linguagens 

verbais e não verbais, e ainda com vistas ao relacionamento de informações e processos com 

seus contextos em diversas áreas de conhecimento.  

Percebi que a necessidade de aprimoramento tornou-se algo primordial. A busca pelo 

Mestrado redundou nesta abertura de portas com a pesquisa, que por sua vez, me possibilitou 

enxergar, que nesses mais de vinte anos de experiência que tenho em sala de aula, quantas 

possibilidades de práticas pedagógicas eu desconhecia e quão distante estava do meu objetivo. 

Meus esforços naquele momento estavam dirigidos a responder de que forma poderia adentrar 

no campo das múltiplas leituras sem perder de vista os objetivos das linguagens da Arte.  

Constatei que faltava profundidade no caminho que havia escolhido. Ensinar demanda 

paciência e respeito ao tempo do aluno, permitindo que ele explane sua opinião utilizando-se 

de seu vocabulário para se expressar. Como o professor, o aluno possui “saberes”, 

experiências e vivências. Ele não é uma folha em branco, cada um, a sua maneira, tem seu 

capital cultural, emocional ou linguístico e nessa multiplicidade de “saberes” não deve existir 

hierarquia, mas a troca dos mesmos. Este “capital cultural” resultado do conhecimento 

adquirido, revela a concepção de educação pautada em valores instituídos e aponta que a 

origem social leva às desigualdades escolares. Estas desigualdades reproduzem o sistema de 

posições e dominação que tende a se perpetuar, conforme a terminologia de Bourdieu 

(BOURDIEU, 2001) (MARTINS; PICOSQUE; GUERRA, 2010). 

A Arte como linguagem é essencial na formação do aluno. A ideia da pesquisa foi 

intensificar o senso crítico e ampliar a capacidade de produção de conhecimentos e de 

organização do trabalho em sala de aula. As investigações sobre a memória e a identidade 

cultural dos alunos são instrumentos para coletar suas produções e estudar os resultados, a fim 

de favorecer um melhor aproveitamento da aprendizagem, razão pela qual a pesquisa 

convergiu para a prática de sala de aula envolvendo os alunos. 

Portanto, o estudo, o conhecimento e o aperfeiçoamento intelectual mostram-se ainda 

a melhor forma de combater estas posições desfavoráveis instituídas no intuito de reverter ou 

modificar o quadro social por meio da educação.  

O intuito é refletir sobre o fracasso escolar que assola a escola pública na atualidade e 

considerar em que sentido, o profissional da Rede Estadual de Ensino pode minimizar a 

reprodução das imposições por meio de boas práticas pedagógicas. 



    23 
  
  

 

 

 

 

 

 

Assim, apresento neste trabalho o resultado da pesquisa que investigou a construção 

de sentidos em textos que envolvem multiletramento por meio de ações interdisciplinares 

envolvendo a escrita e oralidade juntamente com a decodificação de imagens, signos e outros 

recursos visuais. 

No primeiro capítulo, apresento um breve histórico cronológico da Arte no Brasil para 

compreender como o ensino da Arte foi introduzido e também para esclarecer que a história 

não é apenas uma sucessão de fatos e acontecimentos que se apresentam de forma linear e 

fazem parte do passado. Ao revisitar a história do ensino da arte podemos analisar e entender 

melhor as transformações ocorridas e perceber como se encontra no contexto atual. Para 

abordar tal conteúdo foram essenciais os estudos de Barbosa e Coutinho (2011) sobre os 

aspectos metodológicos e históricos do ensino da Arte. 

No segundo capítulo, investigo as questões da arte como competência leitora e sua 

relação com os aspectos históricos e sociológicos; abordo os estudos sobre cultura visual, 

interdisciplinaridade e as relações entre a memória e a identidade cultural com olhar voltado 

às experiências e “saberes” dos alunos. Trato a arte como competência leitora que constrói 

sentidos por meio de linguagens não verbais associada ao verbo direta ou indiretamente 

porque o ensino/aprendizagem de Arte se faz também pela leitura e produção de textos, orais 

e escritos. Verso ainda sobre a competência leitora, do verbal e do não verbal – a 

intertextualidade; a leitura das diferentes mídias, do hipertexto e dos signos, símbolos e 

alegorias que compõem a contemporaneidade contribuem para uma visão de si próprios e de 

uma leitura de mundo, colaborando com a construção de um olhar curioso, perscrutador e 

questionador. 

Abordo as relações da arte e seus aspectos sociológicos porque a arte é produtora de 

visões de mundo ou reflexos das condições materiais da sociedade, das suas relações de 

poder, de seus aspectos sociais e políticos e está intimamente ligada com os contextos 

históricos. Então considero importante analisar e fundamentar as práticas pedagógicas, 

estéticas e culturais por meio do olhar da sociologia porque as profundas modificações que 

têm ocorrido no mundo do trabalho trazem novos desafios para a educação. O capitalismo 

Fica claro, pelo exposto, que o conceito de fracasso escolar é construído pelas 

discussões teóricas prioritárias em cada momento histórico e tem como origem a 

realidade educacional. No entanto, pode-se observar que ao longo do processo de 

construção dessa temática, tem-se apresentado o não cumprimento, pelo menos em 

certos aspectos, dos objetivos sociais desejados, ou legais previstos, que 

caracterizam a função social e formal da escola como espinha dorsal, de forma 

recorrente, no que se refere à educação formal (SOUZA, 2004, p.37 e 38). 



    24 
  
  

vive um novo padrão de acumulação decorrente da globalização da economia e da 

reestruturação produtiva, que passa a determinar um novo projeto educativo para os 

trabalhadores, independentemente da área, das atribuições ou do nível hierárquico em que 

atuam.  

A cultura visual, também conhecida como estudos visuais, é um campo de estudos 

referente à construção do visual na arte, nas mídias e na vida cotidiana, tendo a imagem como 

objeto central e por meio do qual são produzidos significados em contextos culturais. Os 

estudos referentes à cultura visual têm como investigação e análise a cultura contemporânea 

que é dominada por imagens visuais. Esses estudos implicam nas diferentes formas de olhar a 

vida, como são construídos os signos e quais significados apresentam.  

 

 

 

 

 

Procuro investigar e me apoiar em autores que me auxiliaram na construção do texto, 

contribuindo para a formação de diferentes olhares sobre a interdisciplinaridade. Um trabalho 

interdisciplinar consiste na relação entre conhecimento racional e conhecimento sensível, e de 

integração entre “saberes” diferentes e, ao mesmo tempo, indissociáveis na produção de 

sentido. É um modo de conhecer interações entre o mundo que gira em torno do aluno e a 

sociedade em que ele vive, além de uma forma de capturar a relação indivíduo/sociedade e a 

relação indivíduo/indivíduo. 

Por fim, no terceiro capítulo, apresento o relato de projetos de trabalho em sala de 

aula, com os alunos dos 1
os

, 2
os

 e 3
os

 anos do ensino médio, da Escola Estadual Dr. Francisco 

Emygdio Pereira Neto, destacando o caminho que percorri, para atingir os objetivos 

concernentes a minha pesquisa. O ponto de partida para tal intento foi o de tornar a descrição 

das proposições uma prática habitual nas aulas com o intuito de promover sentidos no “fazer” 

artístico a partir das experiências estéticas. Esta prática forneceu subsídios para identificar as 

dificuldades relativas aos processos que envolviam a linguagem escrita, a compreensão da 

leitura por meio de textos, visuais e escritos, combinados ao “fazer” artístico. 

De forma sintética, esta proposta, está centrada na prática docente e no trabalho 

permanentemente voltado ao desenvolvimento de competências e habilidades, apoiado na 

associação de mais de uma disciplina, procurando sempre incorporar nas atividades “saberes” 

subsidiados por outras áreas de conhecimento, buscando nos meios de ensinar/aprender uma 

A expressão cultura visual refere-se a uma diversidade de práticas e interpretações 

críticas em torno das relações entre as posições subjetivas e as práticas culturais e 

sociais do olhar. (...) do movimento cultural que orienta a reflexão e as práticas 

relacionadas a maneiras de ver e de visualizar as representações culturais e, em 

particular, refiro-me às maneiras subjetivas e intrasubjetivas de ver o mundo e a si 

mesmo (HERNANDEZ, 2007, p.22). 
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visão de totalidade, onde os alunos possam perceber que o mundo onde estão inseridos é 

composto de vários fatores e que a soma de todo conhecimento tem uma dimensão bem mais 

complexa. 

Para fortalecer a pesquisa, apresento ainda, a compilação dos resultados obtidos em 

instrumento criado com questões do Exame do Nacional do Ensino Médio (ENEM), no 

sentido de avaliar a percepção dos alunos em relação às linguagens verbais e não verbais. 

Foi possível perceber alteração na maioria dos alunos que participaram desta prática. 

Verifiquei um maior interesse dos alunos na realização das atividades e uma atitude mais 

atenta, levando-os ao entendimento de que a procura do conhecimento relacionado à arte, vai 

muito além do “fazer” por “fazer” e que a Arte como competência leitora do verbal e não 

verbal pode conduzi-los ao aumento de suas capacidades de leitura, reflexão, percepção e 

criação. 

A experiência, entre a Arte e as demais áreas do conhecimento, é uma relação que se 

experimenta e se prova eficaz nos quesitos interesse, participação e expressão por meio das 

linguagens artísticas. Tudo aquilo que nos afeta, deixa marcas positivas ou negativas. Como 

afirma Larossa (2002, p.21): “a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos 

toca, não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas 

coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece”. 

Nesse caminho que trilhei , sei que não atingi a todos com essas ações, sei também que 

consegui deixar algumas impressões que podem ter contagiado positivamente alguns alunos 

incentivando-os a buscar o conhecimento e tocando aqueles que se permitiram ser tocados por 

meio da arte. 
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CAPÍTULO I 

 

 

 

 

M.C. Escher. Drawing Hands, 1948 

 
 

“A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original.” 

 

Albert Einstein 
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1 TRAJETÓRIAS DA ARTE NO BRASIL 

 

 

 

 

 

 

As práticas educativas estão sempre atreladas à história, às mobilizações sociais e 

políticas, pedagógicas, filosóficas, artísticas e estéticas. Quando estas práticas são 

contextualizadas em seus diferentes momentos históricos, ajudam a compreender melhor a 

questão do processo educacional e sua relação com a própria vida. O mesmo se passa na Arte. 

O percurso histórico do ensino de arte no Brasil que é apresentado em ordem 

cronológica nos permite entender que nossa história não é apenas uma sucessão de fatos e 

acontecimentos isolados. Ao destacar os diversos momentos e movimentos culturais 

pertencentes ao passado podemos compreender, no contexto atual, as mudanças que se 

apresentaram de forma linear e perceber suas implicações no ensino da arte. 

 

1.1 Identidade e Diversidade: Culturas Ancestrais 

 

O ensino de Arte
3
 no Brasil remete-nos ao passado do descobrimento e está marcado 

pela dependência cultural, pois recebemos influências das mais variadas culturas que foram 

absorvidas por nós e que deram forma a nossa diversidade, entretanto não podemos 

menosprezar a arte daqueles que primeiro habitaram a nossa terra. Em várias regiões do Brasil 

existem sítios arqueológicos em que foram encontrados registros visuais e vestígios materiais 

de grupos humanos autóctones que viveram aqui a milhares de anos antes da colonização e 

que desenvolveram estéticas particulares (BOZZANNO; FRENDA; GUSMÃO, 2013). 

No Brasil, há uma grande mistura de culturas e diferentes identidades que resultam em 

uma grande miscigenação. Com o processo de colonização a arte e cultura europeia foram 

impostas, entretanto as nossas raízes ancestrais indígenas e africanas impregnaram nossa 

formação cultural. Quando os portugueses chegaram aqui para dar início ao processo de 

exploração e colonização, todo o território era ocupado por vários grupos indígenas (eram em 

torno de cinco milhões de indivíduos que se expressavam por cerca de 1.200 línguas 

                                                           
3
 O componente curricular Arte será sempre tratado com letra maiúscula e a linguagem da arte com letra 

minúscula. 

“A arte proporciona a expressão de sentidos compartilháveis de um legado coletivo 

cheio de reminiscências, sigilos e revelações. Através dele, nosso mundo interior tão 

pessoal e intransferível encontra o enlevo de se saber comum e partilhável.” 

 

 Cristina Costa 
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distintas), que possuíam costumes, cultura e hábitos próprios, assimilados e passados de 

geração em geração, segundo a obra de Darcy Ribeiro 
4
 (1996). 

A arte indígena não é uma atividade separada, individualizada e normalmente, mostra-

se totalmente ligada à vida cotidiana e a elementos rituais, como nas pinturas corporais. Estas 

fazem com que cada grupo ou tribo indígena se torne diferente de outra. Cada sociedade pode 

desenvolver seu "estilo próprio". Segundo Lúcia Hussak van Velthen,  

 

 

 

Até hoje, há certa concepção museológica de que as artes indígenas são uma arte 

menor, cujo artesão apenas repete o mesmo padrão tradicional sem criar nada novo. Essa 

visão despreza que a produção está acima do tempo e da dinâmica cultural. Além disso, a 

plasticidade das obras resulta da convergência de concepções e inquietações coletivas e 

individuais, apesar de não privilegiar este último aspecto, como ocorre na arte ocidental 

(VELTHEN,2000). Marcos (2012) corrobora esta posição ao apontar que o que é ensinado na 

escola é uma visão etnocêntrica de uma história europeia que ignora qualquer outra história, 

sendo a sua de maior valor. O valor e julgamento sobre a história dos povos que aqui viviam 

sua significação de vida, seus valores, conhecimentos e cultura tem menor valor. 

Segundo Barbosa e Coutinho (2011), o primeiro produto cultural brasileiro de origem 

erudita foi o Barroco brasileiro. Trazido de Portugal, o Barroco recebeu através da criação 

popular, características que podem ser consideradas de cunho nacional. Os artistas e artesãos 

brasileiros incorporaram um barroco diferente em relação ao Barroco europeu, pois tinha 

características muito peculiares em seus aspectos formais. O ensino da arte barroca tinha lugar 

nas oficinas por meio do “fazer” sob a orientação do mestre. Estas oficinas eram a única 

educação artística popular na época.  

 

 

                                                           
4
  OS ÍNDIOS E A CIVILIZAÇÃO - A integração dos indígenas no Brasil moderno de Darcy Ribeiro. 

No livro o autor vai ao encontro da "integração das populações indígenas no Brasil moderno" desde os finais do 

século XIX aos anos de 1960. Considera, para tanto, 11 áreas culturais indígenas e cerca de 140 etnias, dispersas 

por boa parte do território nacional. Valendo-se do conceito de transfiguração étnica, Darcy recusa as 

explicações correntes baseadas nas noções de assimilação ou aculturação. Verifica, historicamente, os vários 

estágios da passagem do índio tribal ao índio genérico, este marginal nas fronteiras de expansão extrativista, 

pastoril ou agrícola, a um só tempo discriminado e auto identificado com seu passado étnico, incorporado como 

força de trabalho despossuída e rejeitado simplesmente por "ser índio". 

Diversas culturas privilegiariam conceitos e representações mais especificamente 

ligadas às relações estabelecidas entre indivíduos e grupos em sociedade, ao passo 

que outras optariam por representar entidades sobrenaturais e conceitos 

cosmológicos mais amplos (VELTHEN, 2000, P. 67). 
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1.2 A Missão Artística Francesa 

 

 O ensino de Arte no Brasil se deu de forma institucionalizada por meio da Missão 

Artística Francesa trazida, em 1816, por Dom João VI. A Missão foi a primeira forma 

sistematizada do ensino de arte no Brasil e tinha os mesmos objetivos e modelo oriundos da 

escola da corte portuguesa com um apelo a autoridade e à disciplina, o combate à 

originalidade, à iniciativa e à criação individual. A Missão Francesa foi na realidade uma 

invasão cultural e uma forte referência para o ensino de Arte no Brasil, mas de uma forma 

enfraquecida e desgastada. Com a criação da Academia Imperial de Belas-Artes, que após a 

Proclamação da República passou a ser chamada de Escola Nacional de Belas Artes, foi a 

primeira ação de institucionalização do ensino de arte com o modelo neoclássico, um dos 

poucos modelos com atualidade no país de origem no momento de sua importação para o 

Brasil (BARBOSA; COUTINHO, 2011). 

 A Missão Francesa foi na realidade uma invasão cultural de caráter elitista. 

Entretanto, os planos apresentados por Joachim Le Breton (1760-1819), chefe da Missão 

Francesa para a Escola de Ciências Artes e Ofícios, criada por decreto de D. João VI em 

1816, eram de cunho mais popular do que a orientação seguida no Instituto de França onde ele 

ensinava. Ele contornou a tradicional luta entre artistas e artesões, conseguindo apoio das 

academias para o seu trabalho pedagógico, exigindo, por exemplo, que os mestres de desenho 

de sua escola tivessem obtido prêmios da academia.  

 Le Breton pretendia repetir o sucesso entre a associação das Belas Artes a indústria 

visando o equilíbrio entre a educação popular e a educação da burguesia. Quando a escola 

começou a funcionar em 1826 com o nome de Escola Imperial das Belas Artes, não só o 

nome havia sido trocado, como também seu viés de atuação educacional. A escola se tornou 

um lugar de convergência da elite cultural que se formava no país em detrimento das camadas 

populares que tinham difícil acesso à produção artística da época.  

 

 

 

 

O modelo de ensino de arte da Escola Imperial das Belas Artes foi incorporado pelas 

escolas secundárias particulares para meninos e meninas sem nenhuma objeção. A cópia 

predominava no ensino de arte. Reproduziam-se retratos de pessoas importantes, santos, 

paisagens europeias em geral, tudo muito diferente aos nossos olhos acostumados ao meio 

A Escola Imperial das Belas Artes inaugurou a ambiguidade na qual até hoje se 

debate a educação brasileira, isto é, o dilema entre educação de elite e educação 

popular. Na área específica de educação artística incorporou o dilema já instaurado 

na Europa entre arte como criação e como técnica (BARBOSA; COUTINHO, 2011, 

p.7). 
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ambiente tropical. A estética europeia era notadamente valorizada enquanto a nossa era 

depreciada pelos seus contrastes. Nesse período poucos países instituíram o ensino de arte 

para os meninos nas escolas de elite. 

 Para as manifestações neoclássicas implantadas no Brasil por meio de decreto 

imposto por D. João VI a aprendizagem se dava por meio da mimese, da cópia e da repetição 

mecânica de modelos, e não por uma imitação ativa sobre o modelo da natureza ou da cultura. 

Embora alguns artistas fizessem uso do modelo como ponto de partida para a realização de 

um trabalho mais expressivo, a noção de expressão do neoclassicismo era de contenção e 

controle dos sentidos (IAVELBERG, 2003). 

A arte era comumente direcionada apenas às meninas de classe alta, porque a elite 

brasileira inspirava-se nos modelos aristocráticos ao invés dos modelos burgueses, em sentido 

contrário ao dos outros países americanos. No modelo aristocrático, a arte era de grande 

importância na formação dos príncipes, seguindo esse padrão, a arte foi inserida no currículo 

em 1811 no currículo do colégio do Padre Felisberto Antônio Figueiredo de Moura, uma 

escola para rapazes no Rio de Janeiro que determinou o modelo de educação para meninos de 

classe alta da época. Essa prática encontrou eco apenas na pequena burguesia, o que acentuou 

o afastamento entre a população e a arte, pois até então a arte tradicional brasileira estava no 

estilo Barroco Rococó. 

Durante o Império, no Primeiro Reinado, pouca relevância foi dada à arte e seu ensino 

facultava a criação e prazer destinado à nobreza e à aristocracia rural. No Segundo Reinado, o 

modelo de ensino da Academia Real prendia-se a cópias dos grandes mestres e professores. 

Desta forma os estudantes eram obrigados a seguir longos cursos em um aprendizado 

demorado, preso às estruturas rígidas curriculares.  

 

1.3 A República 

 

A partir de 1870, e principalmente na década de 1880, os liberais defendiam a ideia de 

uma educação popular para o trabalho com a proposição de dar conhecimento técnico de 

desenho a todos os indivíduos de maneira que fossem capazes de produzir suas próprias 

invenções para o trabalho e posteriormente aplicar suas habilidades técnicas na solução de 

problemas e criações individuais. Em meados de 1870, o fortalecimento da economia 

proporcionou certa abertura para as novas ideias com a criação do Partido Republicano que 

incitou críticas contra muitos aspectos da organização do Império tais como a situação 

educacional da época. Discursos abolicionistas daquele período declaravam a necessidade de 
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se estabelecer um modelo de educação para todos, inclusive para os escravos, que libertos 

também deveriam ter a acesso a educação. O mote principal dos abolicionistas eram os temas 

educacionais sobre a alfabetização e a preparação para o trabalho. O ensino de desenho era 

um aspecto importante na educação, pois visava a preparação para o trabalho industrial. 

Intelectuais e políticos brasileiros (especialmente os liberais) buscavam um modelo que 

contemplasse tanto a criação quanto a técnica, isto é, a arte e sua aplicação na indústria e para 

tanto se embasaram nos modelos de Walter Smith, que tinha como objetivo o ensino 

preparatório para o design. 

Segundo Barbosa (1989), a República foi o marco inicial do ensino de arte na escola 

regular. As propostas do professor eram seguidas por meio da reprodução de modelos e 

movidas pela repetição, com o objetivo de aprimoramento e destreza. Os métodos de 

exposição oral eram constituídos em verdades absolutas a serem apreendidas pelo aluno. 

A República foi o ponto de partida para a democratização da arte na escola regular, 

conservando o conceito de Arte e os métodos de ensino que estavam vinculados ao ensino de 

desenho e ciência. 

Em meados de 1814 foi introduzido um novo modo de ver o desenho da criança como 

elemento informativo de natureza psicológica e fornecedor de dados sobre a cultura, bem 

como do valor do caráter ideativo da criança (BARBOSA, 1989). 

 

1.4 A Semana de Arte Moderna 

 

A Semana de Arte Moderna de 1922 foi o ponto de partida para a ruptura nos meios 

artísticos, com a técnica e a valorização dos elementos expressivos como constituidores da 

própria forma, porém não teve grande repercussão no ensino de arte. A modernização 

educacional se deu em meados de 1927, quando a arte voltou a ser objeto de discussões por 

influência da crise político-social que tentou na época introduzir um regime mais democrático 

com uma reflexão sobre a educação por meio do movimento conhecido pelo nome de “Escola 

Nova”. A escola primária passou a ser o centro das atenções e defendia-se o princípio liberal 

do ensino de arte integrada ao currículo e que contemplasse a todos. A “Escola Nova” 

defendia a ideia da função da arte como mola propulsora da capacidade de criar e relacionar a 

imaginação e a inteligência. 

A valorização da arte infantil obteve reconhecimento em termos de valores estéticos 

com a introdução das correntes expressionistas, futurista e dadaísta da arte contemporânea 

também por meio da Semana de Arte Moderna (BARBOSA, 1989). 
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O conceito de arte da “Escola Nova” estava voltado a concepções sobre o pensamento 

criativo e a imaginação infantil como campos de investigação do pensamento científico. O 

ensino de arte estava mais voltado às propostas metodológicas para a expressão do aluno que 

então era visto como ser criativo, que deveria receber todas as estimulações possíveis para sua 

expressão artística possibilitando desenvolver sua capacidade de atuar cooperativamente na 

sociedade. 

O reconhecimento da Arte na ‘“Escola Nova” aconteceu a partir dos pressupostos 

teóricos de John Dewey, defendidos por Anísio Teixeira e inseridos nas reformas 

educacionais. As inúmeras ideias de Dewey encaminharam o ensino de Arte no Brasil à 

observação naturalista, apontando a Arte como expressão de aula pela apreciação dos 

elementos do desenho, ação deturpada na prática do desenho pedagógico (BARBOSA, 2009). 

O Estado Novo interrompeu as mudanças que vinham acontecendo relacionadas ao 

desenvolvimento da Escola Nova e passou a perseguir educadores das escolas experimentais, 

originando a primeira dificuldade ao desenvolvimento da arte/educação.  

 

 

 

 

 

 

 

Alguns procedimentos que já haviam sido ensaiados na educação brasileira, como o 

desenho geométrico na escola secundária e na escola primária, o desenho pedagógico e a 

cópia de estampas usadas para as aulas de composição em língua portuguesa voltaram à cena 

escolar. Nesse período a Arte na escola passou a ter seu foco na reflexão pedagógica em 

detrimento da reflexão em Arte, como fizera anteriormente Mário de Andrade que só mais 

tarde no pós-modernismo, teve a intenção de transformar a arte em um instrumento para 

treinar o olho e a visão, ou seu uso, em instrumento para liberação emocional e 

desenvolvimento da originalidade vanguardista e da criatividade. 

Os conceitos da “Escola Nova” foram também abordados por meio do pensamento de 

Herbert Read (1893-1968) que a partir de 1943 apresentou concepções que merecem 

destaque, como a concepção sobre o significado da imaginação na formulação do pensamento 

por meio das percepções do mundo exterior e do pensamento criativo associado ao 

pensamento científico (KUSSAKAWA; NEGRÃO, 2012 p.6). 

A reforma educacional de 1971 (LDB 5692) estabeleceu um novo conceito de arte e 

ensino: a prática da polivalência. A arte esteve relacionada a uma acomodação na 

dependência dos modelos importados e favoreceu uma prática de procedimentos 

mecânicos na escola. Dessa forma a história não deixou impune o ensino de arte, 

muitos professores foram perseguidos pela ditadura militar e as escolas 

experimentais foram desativadas aos poucos pelo país, como a Escolinha de Arte da 

Universidade de Brasília, baseada em pesquisa e em ideias apreendidas com a 

Bauhaus, que às vésperas de sua inauguração, teve o campus invadido pelo exército 

e posteriormente a maioria dos professores da UNB se demitiu (KUSSAKAWA; 

NEGRÃO, 2012, p.8). 
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Hebert Read foi a fonte de inspiração para Augusto Rodrigues que em 1948 criou a 

Escolinha de Arte no Brasil no Estado do Rio de Janeiro. A Escolinha tinha influências 

expressionistas do pós-guerra e apresentava aspectos de liberdade de expressão onde as 

crianças podiam desenhar e pintar livremente. Em 1958 por meio de convênios estabelecidos 

com instituições privadas, o governo federal permitiu a criação de outras “Escolinhas” no 

país, mediante o treinamento de professores por instituições privadas.  

 

1.5 As Leis de Diretrizes e Bases (LDB) 4024/1961 e 5692/71 e o Ensino de Arte 

 

No ano de 1961 foi eliminada a uniformização dos programas escolares, que 

possibilitou a coexistência da iniciação artística e do desenho no currículo, no intuito de 

resolver o conflito entre arte e técnica, permitindo a continuidade de muitas experiências 

iniciadas em 1958. O artigo 26 da LDB 4024/61, em seu parágrafo único, estabeleceu que os 

sistemas de ensino poderiam estender a duração de seus cursos para até seis anos, iniciando 

e/ou ampliando nos dois últimos anos os conhecimentos do aluno em artes aplicadas, 

adequadas ao gênero e à idade. Entretanto, as ideias de introduzir arte na escola comum de 

maneira mais extensiva não frutificaram porque foi reduzido o rol de temas, desenhos de 

observação e comemorações cívicas e religiosas (KUSSAKAWA; NEGRÃO, 2012, p.7). 

Segundo Barbosa (2008), além de existirem poucas escolas públicas que desenvolviam 

um trabalho de Arte naquele momento, os professores também se mostravam resistentes em 

relação ao ensino do desenho, limitando o ensino da Arte às áreas de iniciação técnica. 

 

 

 

 

 

No final das décadas de 1960 e início de 1970, as escolas especializadas no ensino de 

Arte deram início às experiências no sentido de relacionar os projetos de arte de classes de 

crianças e adolescentes ao desenvolvimento dos processos mentais envolvidos na criatividade, 

pautadas na teoria fenomenológica da percepção, ou ainda, ao desenvolvimento da capacidade 

crítica, ou de abstração e mesmo à análise dos elementos do desenho (BARBOSA; 

COUTINHO, 2011). 

O contexto apresentado pelos professores foi contraditório porque, segundo 

Kussakawa e Negrão (2012), a lei serviu para caracterizar as orientações teóricas 

A Arte como elemento integrativo entre as áreas cognitiva, afetiva e motora, 

dirigindo-se à formação global do indivíduo, continuou a ser dada fora da escola, nas 

escolinhas de Arte, que desenvolviam um trabalho sem garantia de continuidade 

pelo aluno, sujeita a uma série de variáveis, pouco estimulantes pelo professor quase 

sempre resultante do caráter complementar à Arte pelo sistema educativo 

(BARBOSA, 1995, p. 100-101). 
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predominantes no pensamento pedagógico desse período e eles se mostraram despreparados e 

inseguros com as circunstâncias apresentadas no ensino de Arte. O que se constatou foi a 

inexistência de “frutos” desta prática uma vez que ela foi pouco fundamentada e sem grandes 

preocupações com a melhoria do ensino de Arte. 

Em 1964, com a ditadura instaurada, os professores das escolas experimentais foram 

perseguidos e as escolas foram sendo paulatinamente desativadas. Os currículos foram 

desmantelados tornando-se estereotipados de modo a uniformizar o sistema escolar. As 

práticas artísticas passaram a ser dominadas nas escolas públicas e as atividades giravam em 

torno de temas referentes a comemorações cívicas, religiosas e outras festas. 

A arte passou a fazer parte do currículo de todas as escolas particulares em meados de 

1969, porém seguiam uma linha metodológica de variação de técnicas artísticas. Nesse 

período a escola pública secundária desenvolvia trabalhos em Arte e todo o conteúdo era 

relacionado ao desenho geométrico. 

A Reforma Educacional de 1971 (LDB 5692/71) estabeleceu o ensino de Arte por 

meio da nomenclatura “Educação Artística” como forma de estabelecer a prática da 

polivalência, que consistia em um novo conceito de arte e ensino no qual as artes plásticas, a 

música e as artes cênicas (teatro e dança) deveriam ser aplicados por um mesmo professor, da 

primeira a oitava série do primeiro grau, ou seja, um professor recém-formado deveria 

ministrar as quatro linguagens artísticas. Em 1973, sob a vigência da mesma lei, foram criados 

cursos de Educação Artística com a duração de dois e três anos, licenciatura curta e 

licenciatura plena respectivamente, com habilitação específica em artes plásticas, desenho ou 

música para preparar os professores para atender a nova demanda. Estes cursos favoreciam 

práticas e procedimentos mecânicos e dependentes dos modelos “importados”. No ensino de 

1º e 2º graus no Brasil, a Arte era tratada como experiência de sensibilização e com o 

conhecimento genérico, mas contraditoriamente, deixou de ser valorizada com o 

conhecimento humano, histórico e importante na educação escolar. 

Nas escolas, a Arte passou a ser entendida como mera proposição das atividades 

artísticas, muitas vezes desconectadas de um projeto coletivo de educação escolar e os 

professores deveriam atender a todas as linguagens artísticas (mesmo aquelas para as quais 

não se formaram) pela prática polivalente, descuidando-se de sua capacitação e 

aprimoramento profissional. Este quadro estendeu-se pelas décadas de 1980 e 1990 de tal 

forma que muitas das escolas brasileiras de Ensino Médio apresentam práticas reduzidas e 

quase ausentes do ensino e aprendizagem de música, artes visuais/plásticas, dança, teatro, em 

fim, de conhecimento da arte propriamente dita (MEC, 2000). 
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Segundo Barbosa (1989), trata-se de absurdo epistemológico ter a intenção de 

transformar um jovem estudante, a média de idade de um estudante ingressante na 

universidade no Brasil era de 18 anos, em professor de tantas disciplinas artísticas por meio 

de um curso de apenas dois anos. 

A única associação de classe existente naquele período, a Sobrearte (1970), ligada a 

International Society of Education Through Art, segundo Barbosa (2008), não contribuiu para 

a formação dos professores porque sofria influências de políticos do contexto histórico 

vigente. Foi então, criada a Associação de Arte Educadores de São Paulo com vistas ao 

fortalecimento do movimento dos professores na participação da Semana de Arte e Ensino. 

 

1.6 Os anos de 1980: Semeando a Proposta Triangular 

 

A Semana de Arte e Ensino, que aconteceu em 1980 no campus da Universidade de 

São Paulo, foi o ponto de partida para os professores enfrentarem as questões políticas e 

organizarem o Núcleo Pro-Associação de Arte Educadores de São Paulo, com o objetivo de 

buscar melhores condições de trabalho e resultou na criação da Pós-Graduação em Arte 

Educação pela Universidade de São Paulo em nível de especialização, mestrado e doutorado 

sob a orientação de Ana Mae Barbosa.  

Esse momento foi muito fértil para os educadores brasileiros iniciarem as discussões 

sobre práticas e teorias de educação escolar buscando mudanças sociais e culturais para a 

realidade brasileira. Em 1983 no Festival de Inverno de Campos de Jordão, foram apontadas 

as primeiras experiências em direção ao Pós-Modernismo em Arte Educação no Brasil, com a 

presença de 480 professores da rede Pública de São Paulo.  

A Proposta Triangular de Ana Mae Barbosa foi sistematizada e intensamente 

pesquisada. Estimulou o despertar de professores “adormecidos” respondendo às 

necessidades, especialmente de “ler” o mundo criticamente, o que os auxiliou em suas 

práticas solitárias. 

A Proposta Triangular consistiu em decodificar a gramática visual, da imagem fixa, 

cinema e televisão e segundo Barbosa (2014) foi a manifestação pós-moderna brasileira. Uma 

resposta às nossas necessidades, especialmente a necessidade de “ler” o mundo criticamente. 

A ideia central que subsidiava a Proposta Triangular era a preparação para a 

decodificação da gramática visual a partir de análises dos signos visuais e sua organização 

semântica particular. Este modelo incluiu como objeto de estudo as produções gráficas e 

plásticas como a fotografia, o cinema, o vídeo, etc. Tal decodificação estava associada ao 
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julgamento da qualidade do que estava sendo visto e se configurou como uma abordagem que 

propôs uma profunda revisão do ensino e da aprendizagem da Arte. 

A Proposta Triangular veio assim designar os componentes do ensino por três ações 

mentalmente e sensorialmente básicas: a contextualização, a leitura da obra de arte e o “fazer” 

artístico.  

A ação “contextualização” abordou a história da arte e as questões envolvidas na 

produção de determinada imagem, tais como os procedimentos utilizados pelo artista, as 

informações sobre a técnica utilizada, as informações sobre os materiais e os suportes, sobre o 

estilo particular na caracterização da técnica e, ainda, sobre a biografia do artista. 

A ação “leitura da obra ou imagem” abordou o “ensinar a ver” ou “ler” imagens, que 

se consistiu em desenvolver as habilidades de ver, julgar e interpretar as qualidades das obras, 

compreendendo os elementos e as relações estabelecidas no todo do trabalho. Haveria uma 

decomposição visual da imagem no momento da leitura e ao mesmo tempo uma interpretação 

pessoal do observador. Comparar-se-iam as imagens destacando semelhanças e diferenças. 

Seria um estudo acerca da gramática visual, dos significados que as obras possibilitariam, de 

sua síntese e do vocabulário próprio de cada linguagem. 

A ação “fazer artístico” abordou a produção artística calcada no processo criativo, ou 

seja, na interpretação e representação pessoal de vivências numa linguagem plástica, com o 

objetivo de avaliar as influências do meio sociocultural na construção do conhecimento em 

Arte. Durante a concretização desta etapa, outras concepções subjacentes de caráter cognitivo, 

também influenciam no resultado na criação (BARBOSA, 2014). 

Para Pillar (2001, p. 15), “uma leitura se torna significativa quando estabelecemos 

relações entre o objeto de leitura e nossas experiências de leitor”. O nosso modo de ver o 

mundo está intrinsecamente relacionado com os nossos referenciais, nossas experiências e 

nossa época. Uma leitura nunca é absoluta, ela permite inúmeras interpretações sobre uma 

mesma imagem. 

A Proposta Triangular eliminou de uma parte das aulas de Arte alguns dos mitos que 

as rondavam, como por exemplo a confusão entre a necessidade de ter muito material e 

estrutura para obter uma resposta "de qualidade" dos alunos.  

Em 1997, a Proposta Triangular não foi explicitada na área de Arte quando da 

fundamentação dos PCN - Parâmetros Curriculares Nacionais - e toda a revolução curricular 

feita por Paulo Freire Secretário Municipal de Educação entre 1989 e 1990, e sua equipe de 

consultores, foi desconsiderada. A razão desta atitude reside no fato de que os PCN brasileiros 

foram conduzidos pelo educador espanhol César Coll Salvador que não levou em 
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consideração a experiência e a história da educação brasileira assim como o empenho e a 

contribuição de seus educadores. Foram apresentadas “receitas” muito semelhantes à Proposta 

Triangular, mas diferentes na essência.  

 

 

 

Sendo assim, o Ministério da Educação, percebendo que os PCN não estavam surtindo 

o efeito esperado, lançou os Parâmetros em Ação, que consistiam de uma cartilha para o 

treinamento de professores com vistas à reprodução da metodologia em sala de aula, por meio 

de imagens a serem lidas. Toda a sistematização prévia necessária às ações em sala de aula, 

até mesmo o tempo de duração dos trabalhos com cada imagem, contradizia as ideias dos 

PCN, que recomendavam a pluralidade e acabaram por se constituírem como instrumento de 

homogeneização, contrariando toda a essência da Proposta Triangular (BARBOSA; 

COUTINHO, 2011). 

 

 

 

 

Segundo Kussakawa e Negrão (2012) as lutas políticas mais importantes da Arte 

Educação foram em prol da continuação da obrigatoriedade do ensino de arte no Ensino 

Básico e a Lei nº 9394/96 publicada no Diário Oficial de 23/12/1996 foi o marco, 

estabelecendo os parâmetros dos currículos brasileiros e a familiarização da Arte pelo 

professor. 

 

1.7 Novos Rumos para a Arte – A Nova Proposta Curricular da SEESP 

 

Em 2008, foi colocada em prática a nova Proposta Curricular, para atender à 

necessidade de organização do ensino de Arte em todo o Estado. A criação da Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB) que deu autonomia às escolas para que definissem seus próprios 

projetos pedagógicos, foi um passo importante, porém, segundo a Secretaria de Educação do 

Estado de São Paulo essa descentralização mostrou-se ineficiente. 

Por esse motivo foi proposta uma ação integrada e articulada, cujo objetivo era 

organizar o sistema educacional do Estado de São Paulo. 

A educação bancária de que Paulo Freire falava ronda a arte/educação hoje no 

Brasil. Mas apesar de equivocadas políticas educacionais temos experiências de alta 

qualidade tanto na escola pública como na escola privada e principalmente nas 

organizações não governamentais que se ocupam dos excluídos, graças a iniciativas 

pessoais de diretores e de professores e mesmo de artistas (BARBOSA; 

COUTINHO, 2011, p.32). 

A nomenclatura dos componentes da aprendizagem triangular designados como 

fazer arte (ou produção), leitura da obra de arte e contextualização foi trocada para 

produção, apreciação e reflexão (da 1ª a 4ª séries) ou produção, apreciação e 

contextualização (da 5ª a 8ª séries) (BARBOSA; COUTINHO, 2011, p.32). 
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A Proposta Curricular foi complementada com os Cadernos do Professor, que foram 

dirigidos aos professores das diversas áreas de conhecimento, contemplando o Ensino 

Fundamental II e o Ensino Médio. Os cadernos foram organizados por bimestre e por 

disciplina. Neles foram apresentadas situações de aprendizagem para nortear o trabalho do 

professor no ensino dos conteúdos disciplinares específicos. Esses conteúdos, habilidades e 

competências foram organizados por série e acompanhados de orientações para a sala de aula, 

para a avaliação e a recuperação, bem como as sugestões de métodos e estratégias de trabalho 

nas aulas, experimentações, projetos coletivos, atividades extraclasse e estudos 

interdisciplinares (SÃO PAULO, 2008). 

Os conteúdos específicos das disciplinas foram descritos separadamente para 

teoricamente, garantir presença e profundidade nas diversas linguagens artísticas, nos projetos 

educacionais, apresentando possibilidades de intersecção entre as linguagens para o trabalho 

em sala de aula, assim como com as demais áreas do currículo. Foi definido na Proposta que 

caberia aos educadores responsáveis pelo projeto curricular, trabalhar e orientar os 

professores de Artes Visuais, Dança, Música e Teatro no sentido de que eles realizassem um 

diagnóstico do grau de conhecimento dos alunos e procurassem saber o que já havia sido 

aprendido. No intuito de dar continuidade ao processo de educação em cada modalidade 

artística, sugeriu-se que os projetos curriculares se preocupassem em variar as formas 

artísticas propostas ao longo do processo escolar, quando fossem trabalhados os temas, 

independentemente da formação específica de cada professor. A Coordenadoria de Estudos e 

Normas Pedagógicas (CENP) realizou algumas publicações e projetos, disponibilizando 

materiais em parceria com instituições culturais para possibilitar a ampliação do repertório 

dos professores, como também, propôs uma divisão de carga horária da disciplina para que 

todas as linguagens pudessem ter o mesmo peso e valor. Os objetivos e conteúdos 

permaneceram semelhantes de modo geral, entretanto, o modo de compor as aulas para 

cumprimento dos conteúdos/conceitos estava vinculado à quantidade de aulas e ao tempo 

letivo dos bimestres, tendo em vista a realidade da sala de aula, a quantidade de alunos, o 

tempo-duração-aula, as dificuldades de recursos materiais e físicos. O objetivo do projeto foi 

o de promover a aproximação, a convivência e a investigação da Arte na escola como “saber”, 

conhecimento. 

A Arte e a Cultura teriam que estar intrinsecamente ligadas de modo a serem os temas 

centrais na sala de aula por meio dos professores e suas formações específicas. Para isso foi 

necessário que os professores fossem buscar novas maneiras de criar e propor atividades que 

levassem o planejamento de suas aulas a caminhos inusitados. A intenção era propor ao 
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professor que saísse do lugar comum e buscasse novos meios para planejar e aplicar as suas 

aulas. 

A criação da Área de Códigos e Linguagens possibilitou que o pensamento curricular 

em Arte se movesse em diferentes territórios da Arte e Cultura já mapeados como as 

linguagens artísticas, o processo de criação, a materialidade, a forma-conteúdo, a mediação 

cultural, o patrimônio cultural e os saberes estéticos e culturais. Segundo esta proposta, a 

composição destes territórios ofereciam diferentes direções para o estudo da Arte, tal qual o 

traçado de uma cartografia, um mapa de possibilidades com trânsito por entre os “saberes”, 

articulando diferentes campos. 

Metodologicamente, de acordo com os PCN em Arte e ainda de acordo com as 

Propostas Curriculares da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo em seu órgão 

Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas – CENP, o ensino de Arte, visto como área 

de conhecimento e linguagem, deve se dar de forma a articular três eixos metodológicos, 

baseados na Proposta Triangular de Ana Mae Barbosa, quais sejam a Criação/Produção em 

Arte – o “fazer” artístico; a Fruição Estética – a apreciação significativa da Arte e do universo 

a ela relacionado; a Leitura Crítica – reflexão da Arte como produto da história e da 

multiplicidade de culturas. 

A Nova Proposta Curricular de Arte, como meio de representar suas dimensões e 

articulações, apresentou um diagrama (Fig.2), com a noção do desenvolvimento crescente, 

dos “saberes” que envolve a Arte e como ela revela-se em constante movimento, entretanto 

sem perder de vista o foco da Arte. 

O Caderno apresentou uma nova forma de olhar para a arte como objeto de estudo no 

contexto escolar com a ideia de impulsionar por meio dos caminhos traçados uma orientação 

para processos educativos em arte da 5ª série do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino 

Médio que norteasse os professores de Arte. A nova proposta não teve a adesão pretendida 

quando de sua implantação uma vez que os professores não tiveram um preparo antecipado.  

Os cursos de Arte de boa parte das faculdades que formam professores de Arte são 

cursos de Educação Artística o que limita e fragiliza o ensino de Arte na Rede de Ensino 

Estadual. A formação dos docentes responsáveis pela formação de professores nas faculdades 

é, na maioria das vezes, focada na especialidade do professor. A ideia de polivalência em 

Artes ainda é desconsiderada pela própria estrutura dos cursos. 
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O ensino superior quer formar professores polivalentes com professores especialistas. 

Tona-se urgente uma revisão das concepções que permeiam a estrutura desses novos cursos. É 

necessário, também, que os docentes engajados nesses projetos revejam suas concepções de 

Arte e de Educação, buscando sintonizar-se com a demanda do campo de trabalho dos 

professores que estão formando. A história se justifica no entendimento do presente e nas 

possibilidades de mudanças do futuro (COUTINHO, 2006). 

Segundo Coutinho (2006), a complexidade é inerente à Arte em função de sua própria 

natureza, com linguagens específicas e diversas como as artes visuais, o teatro, a dança e a 

música. Estas linguagens possibilitam intersecções e quebras de fronteiras, porém, com seus 

“saberes” específicos, que demandam professores especializados e atualizados com os meios 

próprios de produção e novas mídias, assim como novas propostas de ensino e aprendizagem 

que respondam às questões contemporâneas e emergentes da sociedade.  

Fusari e Ferraz (1991) afirmam que:  

 

 

 

 

Como exposto neste capítulo, as Trajetórias da Arte no Brasil sofreram muitos desvios 

e alterações. Foram se formando a partir de inúmeras influências estrangeiras até se adequar 

as nossas necessidades educacionais. Cabe a nós professores, responsáveis também pelo 

processo, entender, analisar e avaliar a relevância dessas perspectivas, porque a Arte 

Educação ainda está em processo de transformação, devemos entender os contextos que as 

 

Figura 2 - A Arte: suas dimensões e articulações  

Fonte: Proposta Curricular para o ensino de Educação Artística: 2º grau (SE/CENP,1992, p.44)  

O professor de Arte deve atuar através de uma pedagogia mais realista e mais 

progressista, que aproxime os estudantes do legado cultural e artístico da 

humanidade, permitindo, assim, que tenham conhecimento dos aspectos mais 

significativos de nossa cultura, em suas mais diversas manifestações (FUSARI; 

FERRAZ, 1991, p.53). 
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estabelecem e encontrar práticas pedagógicas que possibilitem uma aprendizagem mais 

significativa. Uma das questões mais recorrentes na escola no tocante a área de Arte é o 

entendimento sobre a disciplina na educação e sua relevância. 

O próximo capítulo discutirá o movimento e a posição das diferentes linguagens da 

Arte em seus diferentes territórios, mapeados em linguagens artísticas, processo de criação, 

materialidade, forma e conteúdo, mediação cultural, “saberes” estéticos e culturais. Será 

abordada a Arte como linguagem que constrói sentidos pelo verbal e o não verbal, seus 

aspectos sociais e políticos, os contextos históricos, a cultura e construção visual e, 

finalmente, as possibilidades da interdisciplinaridade na Arte. As ideias e habilidades 

extraídas destes vários contextos constituem a estrutura do conhecimento do ensino de Arte. 
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CAPÍTULO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A arte diz o indizível; exprime o inexprimível, traduz o intraduzível.” 

 

Leonardo da Vinci  

  

 

 

 

 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/leonardo_da_vinci/
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2 AS LINGUAGENS DA ARTE  

 

 

 

 

Arte, a linguagem que constrói sentidos por meio de linguagens verbais e não verbais, 

que se configura pela ação do gesto criador que pode nascer de uma complexa construção de 

forma e “matéria”. A matéria pode ser a tinta, a pedra, o som ou o corpo do ator ou bailarino. 

Cada nuance da Arte tem sua própria linguagem, seus modos e meios práticos como 

linguagem para então transformar-se, aproximar-se da natureza específica do que se nomeia 

artes visuais, teatro, música, dança ou cinema. O artista parte de um pequeno embrião 

(projeto), de uma proposta, de uma experiência. Ele compara, seleciona, pensa e no meio do 

caos do processo criativo lança de volta ao mundo em forma de pintura, escultura, teatro, 

música ou dança o resultado de sua “visão” (SÃO PAULO, 2008). 

Para entender a complexidade que envolve a Arte e as linguagens artísticas nas suas 

diferentes dimensões aplicadas ao saber, cabe explanar como foi concebida a nova área 

implementada pela Nova Proposta Curricular de Arte que propôs um pensamento curricular 

que pode se mover em diferentes territórios da Arte e Cultura mapeados tais como: linguagens 

artísticas, processo de criação, materialidade, forma-conteúdo, mediação cultural, patrimônio 

cultural, “saberes” estéticos e culturais. A orientação compõe o Caderno do Professor cujo 

processo é nortear os processos educativos em Arte da 5ª série (6ºano) do Ensino 

Fundamental à 2ª série do Ensino Médio. A orientação para a 3ª série do Ensino Médio foi 

disponibilizada posteriormente como versão preliminar no ano de 2010. 

A composição dos territórios ofereceu diferentes direções para o estudo da Arte. Um 

mapa de possibilidades no conhecimento, associando diferentes campos e o acesso a inúmeros 

processos educativos em Arte dentro do contexto escolar possibilitando práticas pedagógicas 

mais ricas e amplas, envolvendo diferentes linguagens e tornando a aprendizagem mais 

“plural”.  

O conceito de “rizoma” (Fig.3), que se segue, elaborado por Mírian Celeste Martins e 

Gisa Picosque, nos dá uma ampla visão de como se compõem o pensamento curricular em 

Arte. 

“Toda linguagem é um modo singular de o homem refletir-reflexão/reflexo - seu estar 

no mundo. Quando o homem trabalha nessa linguagem, seu coração e sua mente 

atuam juntos em poética intimidade.”  

 

Martins,Picosque, Guerra 
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O termo “rizoma” foi extraído da botânica e está relacionado a um tipo de caule que se 

espalha em diversas direções, comparativamente ao pensamento e ao conhecimento que tem a 

possibilidade de se bifurcar para inúmeras possibilidades. De acordo com Martins, Picosque e 

Guerra (2010) o termo foi cunhado por Gilles Deleuze e Felix Guattari na obra Mil Platôs – 

Capitalismo e Esquizofrenia que o tomaram emprestado para se opor à noção verticalizada da 

educação em Arte concebida anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nessa perspectiva, ainda segundo Martins, Picosque e Guerra (2010), atuar no campo 

da Arte e Cultura com o conceito rizomático é possibilitar o trânsito entre diferentes 

conteúdos potencializando-os no deslocamento para inúmeros “saberes”, praticando deste 

modo a interdisciplinaridade.  

A Nova Proposta Curricular de Arte descreve sete territórios: Linguagens artísticas, 

Processo de criação, Materialidade, Forma-conteúdo, Mediação, Patrimônio cultural e 

“Saberes” estéticos e culturais. 

Linguagens artísticas é o território que abrange as artes visuais, a música, o teatro, a 

dança e as artes audiovisuais. É formado por linguagens que articuladas com códigos que se 

 

Figura 3 - Mapa dos territórios da arte: Gestalt visual 

Fonte: Proposta Curricular para o ensino de Educação Artística: 2º grau (SE/CENP,1992, p.44)  
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transformam em signos artísticos. Artistas, obras e épocas geram linguagens ou cruzamentos 

entre elas, hibridismos, para que assim se ultrapassem os limites processuais, técnicos, 

formais, temáticos e poéticos. O estudo das produções artísticas coloca o agente em contato 

com a singularidade do modo de produção da linguagem da arte. Seja para a compreensão da 

passagem, como por exemplo, da passagem da Arte Moderna para a Arte Contemporânea, 

seja para percepção e compreensão das diferentes singularidades da linguagem da pintura 

quando estamos diante de uma obra. O estudo da linguagem da arte faz seu estudante parceiro 

estético na interpretação e ao mesmo tempo criador de significado para a obra que se observa, 

provocando ressonâncias no observador, abrindo fissuras em sua percepção, arranhando sua 

sensibilidade por meio de seus signos artísticos e esta é a razão pela qual certos “saberes”, 

habilidades ou sensibilidades só se formam inventivamente quando feitos experimentos nas 

linguagens artísticas, seja por seu executor, seja por seu leitor (MEC, 2000). 

O território “Processo de criação” oferece a oportunidade de compreensão dos 

processos que envolvem a criação e invenção em Arte. A criação artística tem sido cercada 

por muitos mitos, aportados na ideia de que para se criar uma obra de Arte, seu criador deve 

revestir-se de certa genialidade com habilidades técnicas específicas apuradas.  

Para Suzigan e Picosque in São Paulo (2008) o percurso do processo de criação, 

envolve projetos, esboços, estudos, protótipos, diálogos com a matéria, tempo de devaneio e 

de vigília criativa, envolve o “fazer” sem parar, “ficar” em silêncio e distante, o “viver” o caos 

criador. Ao contrário do que se pensa, a criação artística envolve aprendizagem. 

Todo princípio artístico parte de processos de criação, com todo o caos que envolve 

um turbilhão de ideias e informações que são inerentes ao ato de criar. É em um período de 

tempo e da uma procura incansável de uma poética pessoal que se concebe a obra como 

produto da criação semelhante a uma “gestação” criadora. 

O terceiro território, a Materialidade, abrange as inúmeras possibilidades de materiais 

e suas combinações. Cada obra de arte pede um material que se adeque a sua forma. A 

materialidade dá significado, sustenta e dá sentido a relação entre o conteúdo e a forma em 

que é concebida a obra de arte.  

Segundo Suzigan e Picosque in São Paulo (2008, p.47), “o estudo da materialidade das 

produções artísticas nos aproxima da poética dos materiais, do sentido que brota e de que 

modo brota da própria matéria pela sua simbolização”. 

A Forma-Conteúdo é elemento indissociável da arte.  Este quarto território contempla 

um binômio inseparável. Forma não vive sem conteúdo e vice-versa, são processos 

simultâneos. O conteúdo está associado ao tema que por sua vez associa-se ao autor e sua 
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poética, ao seu modo ver e se expressar. Para Pareyson in São Paulo (2008, p.48) “o conteúdo 

nasce como tal no próprio ato em que nasce a forma, e a forma não é mais que a expressão 

acabada do conteúdo”. O invisível do conteúdo só se torna visível pela forma, isto é, pelos 

próprios elementos que compõe a visualidade, a musicalidade, a teatralidade (SÃO PAULO, 

2008). 

O quinto território envolve as instituições culturais como museus, salas de espetáculo 

e concertos que abrigam práticas artísticas. A Mediação Cultural engloba curadores, 

museólogos, encenadores, maestros, cenógrafos, programas de ação educativa e todos os 

segmentos e agentes envolvidos em produções culturais em Arte. A Mediação Cultural revela-

se essencial, pois é na face cultural que se originam a reflexão e a crítica sobre as mais 

diversas modalidades de construção dos fenômenos culturais, o que viabiliza o acesso à obra 

de arte com sensibilidade e significatividade, impelindo o público à experiência estética (SÃO 

PAULO, 2008). 

 O Patrimônio Cultural, sexto território da Nova Proposta Curricular de Arte, é 

formado pelas manifestações artísticas do povo, mantidas de geração em geração que são bens 

culturais materiais e imateriais representantes da história humana pelo pensamento estético-

artístico. Para a Arte, patrimônio e preservação são quase sinônimos, pois marcam a cultura. 

Seu desaparecimento causa empobrecimento enquanto que sua preservação causa 

enriquecimento. O estudo da Arte com o viés do Patrimônio Cultural propicia a ampliação do 

olhar acerca da cultura e das heranças culturais que marcam e dão referência sobre quem o ser 

humano é (SÃO PAULO, 2008). 

O sétimo e último território é “Saberes” Estéticos e Culturais. Este território envolve o 

conhecimento da Arte e Cultura e está relacionado aos “saberes” que esclarecem o 

pensamento sobre Arte, permitindo um olhar mais ampliado sobre a experiência estética. É 

uma aproximação do que já se pensou sobre artistas ou obras de um período da história da 

Arte. O estudo da Arte por intermédio dos “saberes” estéticos e culturais embasa o 

pensamento sobre a Arte e seu sistema simbólico ou social, oferecendo outras referências para 

a atuação do homem como intérprete da cultura (SÃO PAULO, 2008). 

Desse modo, pode-se perceber que a Arte é por si só interdisciplinar. Ela transita entre 

inúmeros “saberes” que são delimitados pelos diversos territórios artísticos. 

A Nova Proposta Curricular (2008) sugeriu que se traçassem os conceitos e conteúdos 

das propostas curriculares em Arte, enfatizando a linguagem artística do professor e o uso das 

demais linguagens que acabam sendo incorporadas como ampliação de referências sobre a 

Arte de modo geral durante o processo educativo da linguagem enfatizada. 
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Assim, esta “cartografia” da Arte permite conectar-se com as demais áreas de 

conhecimento por meio dos seus diferentes territórios e admite o acesso ilimitado a diversos 

processos educativos, possibilitando uma aprendizagem “plural” dentro do contexto escolar. 

 

2.1. Concepções da Arte como competência leitora 

 

Larossa aponta que: 

 

 

 

 

 

Na sociedade atual, a leitura e a escrita transcenderam as paredes escolares. Dada sua 

importância na maior parte dos processos de aprendizagem da atualidade, saber ler e escrever, 

e ainda, desenvolver o olhar apurado na percepção dos sentidos implícitos de um texto 

atribuindo significado ao que se lê, tornou-se essencial. Possuem um significado social 

expressivo. É crucial para o individuo saber ler, escrever, participar e usufruir da produção 

material e cultural contemporânea. Sob a ótica social, a ótica do conhecimento e a ótica de 

humanização, estas ações tornaram-se sinônimos de cidadania e inserção social, em verdade 

uma competência decisiva à inclusão ou exclusão social do indivíduo. Desta forma, o trabalho 

sobre a escrita e a leitura e a mediação que a palavra e a imagem requerem, tornou-se 

imperativo, além do mais, ambas representam práticas de excelência da escola que englobam 

todas as áreas do conhecimento (SÃO PAULO, 2006). 

Segundo Freire (1989) o processo que envolve a compreensão critica do ato de ler não 

se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas que se 

prolonga e vai de encontro ás vivências. 

 

 

 

 

 

O mundo está em constante transformação e cada vez mais sendo dominado pela 

imagem. Segundo Barbosa (2014), uma pesquisa na França constatou que 82% da nossa 

As palavras determinam nosso pensamento porque não pensamos com pensamentos, 

mas com palavras, não pensamos a partir de uma suposta genialidade ou 

inteligência, mas a partir de nossas palavras. E pensar não é somente “raciocinar” ou 

“calcular” ou “argumentar”, como nos tem sido ensinado algumas vezes, mas é 

sobretudo dar sentido ao que somos e ao que nos acontece (LAROSSA, 2002, p.21). 

A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não 

possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se 

prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura 

crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto (FREIRE, 1989, 

p.9). 
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aprendizagem informal se faz por meio da imagem e 55% desta aprendizagem é feita 

inconscientemente. Estas transformações influenciam nosso conhecimento e desta forma 

nossas práticas de aprendizagem. Vivemos um novo regime da visualidade que precisa ser 

decodificada por intermédio do crivo da qualidade daquilo que está sendo visto no presente e 

sua relação com o passado. É necessário verificar esta relação para então entendê-la e fruí-la. 

Na Arte pode-se dizer que a leitura é feita por meio de linhas, cores, expressões, 

formas, sons, texturas e muito mais, uma vez que o hibridismo de linguagens torna-se cada 

vez mais presente, assim como o uso de materiais inusitados.  

As mudanças globais na sociedade geram novos valores e padrões de comportamento 

e é desejável que se promova a inclusão cultural de todos os indivíduos, especialmente 

aqueles excluídos pela dificuldade de acesso tanto aos bens materiais quanto ao 

conhecimento.  

Toda forma de leitura está ligada a existência de um leitor, um código/objeto e um 

autor. 

Entretanto, parafraseando Barbosa (2014, p.34) a educação atual apresenta um 

apartheid cultural, portanto o que se requer da escola, enquanto instância formadora, é uma 

outra postura, pois o contexto de uma sociedade em constante mudança e transformação exige 

de todos nós maior preparo e melhor formação, tanto para compreender essa realidade quanto 

para atuar nela. É essencialmente que se introduza na educação uma ampla vivência estética 

onde se abarque todas as possibilidades de cultura tanto a erudita quanto a popular, porque a 

realização estética não tem classe social ela permeia por todos os meandros da sociedade. 

 

2.2. Ler e escrever em Arte 

 

Rodrigues in São Paulo (2006, p. 23) aponta que “o sentido das imagens exige antes, 

cada vez mais, o suporte da linguagem, e só uma sociedade altamente literária pode conviver 

com a profusão de sentidos que as imagens constantemente geram”. 

A arte como linguagem constrói sentidos por meio de linguagens não verbais, contudo 

associa-se ao verbo direta ou indiretamente porque o ensino aprendizagem de Arte se faz 

também pela leitura e produção de textos, orais e escritos. 

A competência leitora, do verbal e do não verbal - a intertextualidade; a leitura das 

diferentes mídias, do hipertexto e dos signos, símbolos e alegorias - que compõem a 

contemporaneidade contribui para uma visão de si próprio e de uma leitura do mundo, 

contribuindo para a construção de um olhar sensível e questionador. 



    49 
  
  

Nas novas demandas da sociedade do século XXI relacionadas às tecnologias da 

informação e comunicação está cada vez mais caracterizado o uso intensivo de conhecimento, 

seja para trabalhar, conviver ou exercer a cidadania, seja para cuidar do ambiente em que se 

vive. A revolução tecnológica se acentuou a partir da segunda metade do século passado 

redesenhando a sociedade, contribuindo por meio de processos políticos com a transformação 

das relações mundiais. As tecnologias da informação e comunicação geraram um novo tipo de 

desigualdade, a exclusão que se traduz na falta de acesso ao conhecimento e aos bens 

culturais, indesejável tanto em relação ao acesso a bens materiais quanto em relação ao acesso 

ao conhecimento e aos bens culturais (SÃO PAULO, 2008). 

No mundo atual o diferencial na formação vem das competências atribuídas aos 

“saberes” da leitura, da crítica e da capacidade de ser criativo na resolução de problemas. A 

vida escolar é o ponto de partida para o indivíduo, em seu próprio grupo social. Usar seu 

conhecimento e transformá-lo de forma intensiva, desenvolvendo um pensamento autônomo, 

é condição para a cidadania responsável. 

Ensinar Arte na escola, nos dias atuais, exige reflexão para compreendê-la como área 

de conhecimento. A Arte como linguagem e as concepções acerca desta área de 

conhecimento, provoca muitas dúvidas e apresenta dificuldades de compreensão, muitas 

vezes, por professores e até gestores da área de educação, sobre sua estrutura e sobre como ela 

é apresentada no novo currículo. 

Alguns meios e formas ainda utilizados na maneira de trabalhar a Arte em sala de aula 

remete o observador ao questionamento sobre a “veracidade” da aplicação da Arte nas 

escolas. Estes meios e formas de fato apresentam a Arte como a construtora do olhar mais 

sensível? Formam estudantes críticos, produtores e leitores da cultura e do mundo que os 

rodeia? É necessário rever as concepções da Arte que permeiam a sala de aula. É necessário, 

também, que os docentes estejam mais engajados em projetos escolares e ainda que revejam 

sua compreensão sobre Arte e educação, buscando sintonia com as novas demandas do século 

XXI. A história se justifica no entendimento do presente e nas possibilidades de mudanças do 

futuro.  

A arte necessita provocar perturbação, propor experiências e transmitir “saberes”. 

Larossa (2001, p. 21) afirma que “a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que 

nos toca, não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca.” 

Neste cenário é de suma importância refletir sobre a docência em Arte lançando lhe 

um novo olhar com vistas à mudança. Rever a prática e pensar as possibilidades no ensino. 

Colocar o professor pesquisador como agente desta mudança. É de suma importância também 
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colocar o aluno diante do ensino da Arte com a possibilidade de apropriação dos códigos 

gramaticais específicos de cada linguagem, suas diversas maneiras de composição e 

contextualização no tempo e no espaço. O aluno realizando, dialogando com o mundo: ler, 

compreender, refletir, expressar e criar. Segundo Buoro (2002), só conseguimos ensinar 

aquilo que sabemos, assim é necessário investigar, buscar, ampliar o repertório “ensinante” 

nas mais diversas formas. A busca por novos caminhos no ensino de arte nas escolas depende 

deste olhar e nenhuma outra condição é mais relevante que o preparo do professor 

construindo um espaço de fruição, reflexão e ação. 

O professor é o primeiro pesquisador de sua própria aula. Ele é o planejador, o 

apreciador de Arte, o organizador da aula e do espaço, o estudioso de Arte, o profissional da 

escola, o incentivador da produção, o estimulador do olhar crítico, o inventor de formas de 

apreciação, de ideias e sugestões dos alunos. É ele o responsável por criar um “ambiente 

surpresa”, propor experiências interdisciplinares, valorizar poéticas pessoais, provocar 

pensamentos sobre arte, expandir o processo criativo, inspirando, mediando e instigando as 

ações. A ele cabe a busca de metodologias que o amparem e que possibilitem novas maneiras 

de mover proposições educativas em Arte, pelo ensino e pela possibilidade de ensinar.  

A imagem está cada vez mais presente na escola, em todas as áreas de conhecimento, 

por meio dos livros de educação básica. O educador por vezes deixa de tirar proveito desta 

situação, como aponta Buoro (2003), no que tange aos potenciais comunicativos que 

poderiam construir conhecimento mais amplo acerca dos processos de leitura.  

É perceptível como a mídia e o excesso de informação com grande quantidade de 

palavras e imagens expostas de forma caótica e, às vezes, descontextualizada, está voltada 

quase sempre à geração de consumo. De forma geral, todos são espectadores passivos, 

consumidores irrestritos de imagens. 

Não há filtros, nem olhar mais reflexivo. Tudo é tão apelativo e efêmero que acaba por 

desencadear estímulos anestesiantes, incapacitando o observador quanto à percepção do 

entorno. Por causa do excesso de informações, em ressonância com Larossa (2002, p.21), ”a 

cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece”. Muitas 

vezes o observador fica indiferente não apenas às coisas significativas que estão próximas, 

mas também, de forma inconsciente, ignora os malefícios da banalização e da poluição visual 

existente na urbanidade quanto à carência de sentidos e à saturação do visível. 

A linguagem visual dá condições ao aluno, de conhecer melhor a sociedade em que 

vive, de interpretar a cultura de sua época e de outras épocas, e de “educar seu olhar”. Buoro 

(2002) aponta para a possibilidade de leituras com e sem o apoio do verbal, com atribuição de 
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sentido, com vistas ao entendimento mais amplo da leitura, uma leitura do mundo, uma leitura 

interpretativa tão almejada nas intenções da escola. 

Utilizar a leitura para a construção de novos textos e para o exercício da oralidade é 

uma dimensão pouco explorada na escola. O exercício da leitura interpretativa é ainda penoso 

para muitos alunos. Muitos deles sentem-se intimidados quando instigados a ler em voz alta e 

muitas vezes recusam-se a fazê-lo. Atualmente, a comunicação por meio de ferramentas 

tecnológicas entre os estudantes é tão habitual que eles não têm a percepção da falta que a 

oralidade habitual fará quando da necessidade de comunicação oral. 

Nesse contexto, encontram-se as novas terminologias surgidas em meados da década 

de 1980. O Letramento Visual e Digital, segundo Dionísio (2006), traz à tona novos caminhos 

para a escolarização da leitura e da escrita, à medida que eles propiciam o ato de ir além do 

uso dessas ferramentas linguísticas como tarefas escolares, abarcando, dessa maneira, a 

realidade circundante e as práticas sociais. 

Entretanto, na realidade, a maioria dos estudantes não tem interesse pela leitura e 

escrita de textos mais profundos. Tudo o que leem e escrevem é rápido e superficial, 

especialmente quando se utilizam de ferramentas tecnológicas e aplicativos que os mantém 

conectados utilizando um gênero de leitura e escrita que tende para o corriqueiro. Existem 

muitas práticas pedagógicas que se propõem a fazer a mesma coisa esperando um resultado 

diferente. A escola continua na mesma mão, propondo estratégias que já não surtem efeito. O 

aluno é quase sempre avaliado por aquilo que escreve e não pelos diversos modos e 

possibilidades textuais que existem e que fazem parte do seu mundo.  

Neste contexto, o Letramento
5
 vai muito além do uso de ferramentas ligadas a leitura e 

a escrita. As práticas pedagógicas devem ser instigantes com o propósito de romper as 

limitações dos alunos no que toca às competências linguísticas incluindo as práticas sociais 

além das tarefas escolares. 

A leitura em Arte adentra o campo do multiletramento com proposições que consistem 

na observação, apreciação, reflexão e crítica de obras de Arte, cinema, ou até mesmo de 

trabalhos realizados em classe, na leitura de imagens de diferentes gêneros (pinturas, 

esculturas, fotografias, desenhos, charges etc.), vídeos, ilusões óticas, na apreciação de 

atividades coletivas, como improvisações teatrais, coreografias, músicas, cinema de 

                                                           
5
 Letramento é mais que alfabetização, é ensinar a ler e escrever dentro de um contexto onde a escrita e 

a leitura tenham sentido e façam parte da vida do aluno. Magda Becker Soares, professora titular da Faculdade 

de Educação da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) e doutora em educação. 
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animação, vídeo-arte, multimídia artística e dentre outras artes audiovisuais, que fazem parte 

das novas demandas contemporâneas.  

Cabe à Arte também a leitura de textos verbais: biografias, resenhas, catálogos de 

exposição, críticas de produções cinematográficas e teatrais, textos sobre a história da arte, 

reportagens e outras fontes de informação que se refiram aos objetos culturais com os quais se 

trabalha e sua contextualização de forma a aproximação de práticas sociais. Como as 

competências e habilidades estão ligadas às práticas sociais tanto em Arte como em outras 

disciplinas ou áreas é de suma importância a articulação entre os conteúdos, sem perder de 

vista o seu objeto de estudo, que é a Arte. 

Na visão de Dionísio (2011), em função da disseminação e propagação das 

Tecnologias da Informação e da Comunicação – TICs e de uma gama de estudos acadêmicos, 

houve algumas modificações no conceito de Letramento que transcendem a limitação das 

ferramentas linguísticas de leitura e escrita, incorporando novos modos de letramento, dando 

origem a noção de Múltiplos Letramentos que englobam o Letramento Digital, Literário e, 

sobretudo, o Visual. 

Existe um sentido muito amplo no que se refere à imagem, desde a Antiguidade 

Clássica, no qual a imagem não é simplesmente um tipo de signo, mas um princípio 

fundamental que mantém a unidade do mundo. Segundo Santaella (1993, p.37), “como noção 

geral, a imagem se ramifica em várias similitudes específicas que funciona como figuras de 

conhecimento”. 

Esta multimodalidade engloba a escrita, a fala e a imagem.  Este trabalho se 

circunscreve à multimodalidade visual, que resulta da combinação da imagem com o texto 

escrito, ambos se complementando, construindo linguisticamente uma mensagem, com duas 

ou mais formas de representar a Arte transpondo, com isso, o protagonismo dado à palavra. 

 

2.3 A Arte e seus aspectos sociológicos 

 

Para Marcuse (1981, p.42-43), “a Arte não pode mudar o mundo, mas pode contribuir 

para a mudança da consciência e impulsos dos homens e mulheres, que poderiam mudar o 

mundo”. 

A Arte é produtora de visões do mundo ou reflexos das condições materiais da 

sociedade e das suas relações de poder, seus aspectos sociais e políticos e está intimamente 

ligada ao contexto histórico. As produções de um artista vêm sempre impregnadas do tempo e 

das vivências e do contexto social em que ele vive. 
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As Ciências Sociais e a sociologia da Arte nasceram na Europa. Foi uma das mais 

importantes manifestações artísticas do Ocidente. Muitos cientistas se propuseram a entender 

o papel da arte na sociedade e a desvendar o papel social do artista com outras instâncias da 

sociedade como a religião, o poder e as classes sociais (COSTA, 2004). 

Desde as primeiras manifestações artísticas que surgiram na Grécia já havia uma 

grande preocupação em estabelecer uma relação entre a Arte e o poder político e social. O 

papel da Arte era amplamente reconhecido pelos filósofos em seu papel pedagógico. Ela 

deveria contribuir para a valorização dos heróis gregos. A Arte era tida como uma atividade 

civil para a realização de obras públicas (COSTA, 2004). 

Na Idade Média as ciências perceberam a importância da Arte e foi nesse período que 

a comunidade científica entendeu seu relevante papel elevando-a a um alto patamar, 

valorizando o seu papel político e ideológico. Não se tratava só de reconhecimento, mas da 

percepção de como a monarquia poderia se valer da Arte como uma ferramenta articuladora 

para a política e obtenção de poder. A Arte era usada para enaltecer o poder da Igreja Católica 

e da nobreza e ressaltar ideais políticos. 

A profissionalização dos artistas na sociedade moderna deu autonomia aos 

profissionais mediante suas relações com o poder. A independência financeira dos artistas 

propiciou a liberdade da Arte frente às instituições públicas. 

Com o surgimento do socialismo no século XIX, a Arte ganhou grande espaço sob 

impulso político. O socialismo criticava veementemente o capitalismo e a sociedade burguesa 

o que impulsionou a Arte, que o atendia de forma alienada, à mesma ruptura. No auge do 

movimento de 1917 surgiram na ex-União Soviética, diretrizes para a Arte, cinema, teatro e 

literatura. Estas diretrizes foram intituladas de realismo socialista (COSTA, 2004). 

 O princípio básico do realismo socialista era simples: a Arte e a Cultura em geral 

deveriam estar a serviço dos ideais revolucionários. Propaganda, em outras palavras, nunca 

admitido pelos líderes do movimento (SCLIAR, 2007). 

De forma similar, o ensino de Arte no Brasil também não está relacionado só a seus 

aspectos históricos, pois os modelos pedagógicos sofrem influências socioculturais, 

econômicas e pedagógicas. Os modelos formativos se mesclam e então, nessa perspectiva, é 

importante perceber, fundamentar e analisar as práticas pedagógicas, estéticas e culturais sob 

o viés social. 

A pedagogia tradicional que fundamenta a história da educação, a partir da concepção 

de arte como um “saber” instituído se introduziu no Brasil com a Academia de Belas Artes no 

século XIX e permanece ainda ativa, sobretudo, nos cursos universitários, onde se formam os 
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professores. Carrega a concepção idealista da educação que “induz a acreditar que os 

indivíduos são ‘libertados’ pelos conhecimentos adquiridos na escola e podem, por isso, 

organizar com sucesso uma sociedade mais democrática” (FUSARI; FERRAZ, 1991, p.22). 

A concepção de Arte como expressão perpassa a ideia de grande parte das propostas 

do período Modernista. Das reformas educacionais baseadas na Escola Nova às experiências 

de artes para crianças e adolescentes como atividades extracurriculares. Instituiu-se no Brasil 

o Movimento de Arte/Educação que divulgou a ideia da livre-expressão tantas vezes 

distorcida e mal compreendida.  

A Arte como linguagem é uma concepção que chegou tardiamente ao Brasil tendo se 

instalado nos cursos técnicos e universitários de formação artística de tendência mais 

funcionalista, como cursos de comunicação visual. A ideia da Arte como linguagem que é 

frequentemente usada em documentos e currículos escolares, é constantemente mostrada sem 

uma clara definição do que se entende por linguagem e onde se situam os pressupostos de tal 

entendimento. 

Os fatores que impulsionaram as proposições pós-modernas de ensino de Artes, como 

a educação para a cultura visual e a Proposta Triangular do atual currículo de Arte da 

Secretaria de Educação de São Paulo incluíram entre as proposições a ideia de compreender o 

contexto onde se assentaram as propostas. O sistema educacional foi apenas uma peça dentre 

aquelas que formaram o grande quebra cabeça social, portanto dependeu de uma vasta gama 

de interesses e valores políticos que afetou diretamente a educação e foi além do contexto 

escolar vigente no Brasil. A ação pedagógica acabou sendo influenciada pela inculcação das 

ideias burguesas que se deu de maneira direta, porém disfarçada de ideologia. 

O capital cultural e a ideia do conhecimento adquirido revelou a concepção de 

educação pautada em valores instituídos, como capital simbólico, usando aqui a terminologia 

de Pierre Bourdieu (1975) que em seus estudos revelou que a origem social dos alunos levava 

às desigualdades escolares e, mais ainda, que as desigualdades escolares reproduziam o 

sistema objetivo de posições e de dominação. 

No campo do ensino da Arte, o valor do capital simbólico se definiu pelo valor do 

objeto artístico, valor esse predefinido pelas instituições que regiam o próprio campo da Arte. 

Esta foi uma concepção que tinha por objetivo a manutenção e reprodução de um sistema 

elitista onde a diferenciação de classes também estava presente no plano de transmissão da 

cultura. Enquanto os alunos de classes mais abastadas tinham acesso a alta cultura, os alunos 

das classes populares tinham acesso a subcultura (BOURDIEU; PASSERON, 2001). 
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Desta maneira, estas concepções reforçaram a importância da autoridade pedagógica 

que incorporou o modelo no campo pedagógico, como agente explicitamente encarregado da 

tarefa de transmissão de conhecimento e cultura, e detentor, em razão dessa incumbência 

explícita, da legitimidade no desempenho de uma ação educativa reprodutivista. 

As grandes transformações que trouxeram novos desafios para a educação, como o 

capitalismo, viveram um novo padrão de acumulação decorrente da globalização da economia 

e da reestruturação produtiva, que passou a determinar um novo projeto educativo para os 

trabalhadores, independentemente da área, das atribuições ou do nível hierárquico em que 

atuavam (KUENZER, 2008). 

O mercado de trabalho foi marcado por novas exigências frente à imensa 

competitividade existente que possuía conceitos globalizados de maior produção com maior 

qualidade e menor custo. Os conceitos de produção fordista, que apareceram pós 2ª guerra, 

prevaleceram até o final dos anos setenta e foram sendo substituídos por um processo de 

trabalho resultante de um novo modelo tecnológico apoiado pela flexibilidade da 

microeletrônica. Este movimento ainda hoje está pautado na acentuação do processo histórico 

das grandes transformações tecnológicas, descoberta de novos materiais e nas novas formas 

de organização e gestão do trabalho. O antigo princípio educativo decorrente da base técnica 

da produção taylorista/fordista foi sendo substituído por outro projeto pedagógico 

determinado pelas mudanças ocorridas no trabalho pelo qual a sociedade pretendeu formar os 

intelectuais/trabalhadores, os cidadãos/produtores para atender às novas demandas postas pela 

globalização da economia e pela reestruturação produtiva (KUENZER, 2008). 

Conforme Klein e Pátaro (2008) as mudanças que ocorriam na sociedade com as 

novas demandas do século XXI, especialmente as relativas às novas tecnologias da 

informação e comunicação, contribuíram para a desconstrução da escola tal qual se conhecia. 

Fazia-se necessário um novo tipo de atuação na escola, relativo à estrutura curricular 

concebida. 

Nesse contexto o desafio imposto foi o de lidar com a realidade na qual a formação e a 

instrução estavam distribuídas por todas as partes; onde a escola deixou de ser a única fonte 

do saber; onde nos víamos submetidos a transformações aceleradas em que as tecnologias da 

informação e da comunicação mediam nossas relações interpessoais. 

Atualmente, muitas das funções que outrora eram funções educativas da família 

passaram a ser atribuídas à escola, e nesta perspectiva é imposto às novas gerações que 

incorporarem as mudanças onde o conhecimento pode assumir um papel cada vez mais 
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importante na vida das pessoas. Assim as funções da escola têm crescido e hoje, cuidado, 

instrução e formação são ações demandadas da escola.  

O acesso à escola foi democratizado, mas o acesso aos conhecimentos por ela 

veiculados ainda é restrito, uma vez que muitos alunos e alunas não conseguem aprender, e 

parece não encontrarem sentido nos conteúdos ensinados (KLEIN; PÁTARO, 2008). 

A vida urbana, cuja base é a indústria, exige do cidadão que deseja ser um trabalhador 

ativo, que ele participe ativamente da sociedade, que nela ele se insira por meio da cultura 

letrada, entretanto ele só pode atingir esse objetivo por meio de processo educativo que seja 

sistematizado e institucionalizado pelos Aparelhos Ideológicos de Estado (ALTHUSSER, 

1985). 

Com a grande evolução tecnológica o mercado de trabalho mudou consideravelmente 

e passou a exigir dos jovens uma maior qualificação educacional. O mercado de trabalho vem 

trocando a mão de obra humana por máquinas, em contrapartida criou novas funções para as 

quais o trabalhador necessita capacitar-se até competir com as próprias máquinas. 

A escola pública não está atendendo a demanda de preparação do aluno para o novo 

mercado de trabalho e tem dividido esta missão com a escola privada. O Estado vem 

investindo em materiais e livros didáticos que não atendem a demanda que se apresenta no 

contexto atual. 

As novas perspectivas de qualificação, portanto, referem-se a um novo tipo de 

trabalhador. Atualmente, o mercado de trabalho exige que além da atuação prática, o 

profissional tenha uma sólida base de conhecimentos científico-tecnológicos. Ao mesmo 

tempo, as novas tecnologias exigem cada vez mais capacidade de comunicação adequada 

demonstrando o domínio das novas linguagens, incorporando, além da língua portuguesa, a 

língua estrangeira, a linguagem da informática e as novas formas trazidas pela semiótica. 

Espera-se autonomia intelectual na resolução de problemas práticos utilizando os 

conhecimentos científicos na busca constante de aperfeiçoamento; autonomia moral, pela 

capacidade de enfrentar as novas situações que exigem posicionamento ético e, finalmente, a 

capacidade de comprometer-se com o trabalho em sua forma mais ampla de construção do 

homem e da sociedade, pela responsabilidade, crítica e criatividade (DELUIZ, 2001). 

Para desenvolver esta nova postura, é necessário outro tipo de pedagogia, determinada 

pelas transformações ocorridas no mundo do trabalho nesta etapa de desenvolvimento das 

forças produtivas, de modo a atender às demandas da revolução na base técnica de produção, 

com seus profundos impactos sobre a vida social. O objetivo a ser atingido é a capacidade 

para lidar com a incerteza, substituindo a rigidez pela flexibilidade e rapidez, de modo a 
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atender a demandas dinâmicas, sociais e individuais, políticas, culturais e produtivas que se 

diversificam em qualidade e quantidade (SENNETT,1999). 

Um estudo da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN) mostra que o 

mercado da indústria criativa no Brasil cresceu 90% entre 2004 e 2013. Esses profissionais 

podem trabalhar em áreas como publicidade, design, moda, cinema, tecnologia e pesquisa.  

Em 2016, o Brasil deve ultrapassar a marca de um milhão de profissionais formais 

nestas áreas. Quem tem a criatividade como foco costuma ganhar mais. Neste setor os salários 

podem chegar a quase o triplo da média nacional. Pinto in Jornal Hoje (2015) analisa que 

“...isso que as empresas precisam, porque não adianta fazer uma empresa com muita 

eficiência, um ótimo produto, mas não ser do interesse do consumidor. A grande diferença é a 

capacidade de você fazer gerar valor”. 

Solidamente fundamentada sobre a educação básica, a qualificação não repousa mais 

sobre a aquisição dos modos de fazer, deixando de ser concebida, como o fazia o 

taylorismo/fordismo
6
, como conjunto de atributos individuais, predominantemente 

psicofísicos, centrados nos modos de fazer típicos do posto de trabalho. Ao contrário, passa a 

ter reconhecida a sua dimensão social e ser concebida como resultante da articulação de 

diferentes elementos, através da mediação das relações que ocorrem no trabalho coletivo, 

resultando de vários determinantes subjetivos e objetivos, como a natureza das relações 

sociais vividas e suas articulações, escolaridade, acesso  a informações, domínio do método 

científico, riqueza, duração e profundidade das experiências vivenciadas, tanto laborais 

quanto sociais, acesso a espaços, saberes, manifestações científicas e culturais, e assim por 

diante (BACARIN, 2005). 

No Brasil, nos últimos 20 anos, houve um grande aumento no acesso de jovens e 

adolescentes ao Ensino Médio, que trouxe para as escolas públicas um novo contingente de 

estudantes, de modo geral jovens filhos das classes trabalhadoras. O fato fez com que os 

sistemas de ensino passassem a atender novos jovens com características diferenciadas da 

escola tradicionalmente organizada, cujo atendimento induziu a novos procedimentos no 

sentido de promover a permanência dos mesmos na escola, evitando a evasão e diminuindo as 

taxas de reprovação (BRASIL, 2000). 

                                                           
6
 O fordismo apoiou-se nos métodos gerenciais do taylorismo, na chamada gerência científica do 

trabalho, buscando a racionalização das operações efetuadas pelos operários, evitando desperdício de tempo e 
maximizando, nesse ponto, a mais-valia relativa. Assim, ainda na tradição taylorista, implantou o parcelamento 
das tarefas a partir da limitação e repetição de gestos dos operários durante a jornada de trabalho. (Bacarin, 
2005) 
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No tocante à Constituição Federal, é importante lembrar que foi realizada uma 

alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 59/2009, que assegura Educação Básica 

obrigatória e gratuita dos quatro aos dezessete anos de idade, o que significa que o Ensino 

Médio também está incluso na faixa de obrigatoriedade, constituindo-se em direito público 

subjetivo (BRASIL, 2000). 

O Projeto de Lei que cria o novo Plano Nacional de Educação (PNE), segundo os 

PCNs in Brasil (2000), estabeleceu 20 metas a serem alcançadas pelo país de 2011 a 2020. As 

metas que priorizam diretamente ou que têm relação com o Ensino Médio são: 

I – Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e 

elevar, até 2020, a taxa líquida de matrículas no Ensino Médio para 85%, nesta faixa etária. 

II – Universalizar, para a população de 4 a 17 anos, o atendimento escolar aos estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na 

rede regular de ensino. 

III – Oferecer educação em tempo integral em 50% das escolas públicas de Educação Básica. 

IV – Atingir as médias nacionais para o IDEB já previstas no Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE). 

 

Desta forma, a qualificação do contingente de jovens à educação escolar, que esteja 

comprometida com a igualdade de acesso ao conhecimento e especialmente empenhada em 

garantir o ingresso de grupos da população em desvantagem na sociedade, depende das 

possibilidades de acesso a informações, de interação com meios e processos de trabalho mais 

avançados, de sua autonomia e criatividade, de sua participação na definição de normas e 

decisões que afetem suas atividades. Faz-se necessário ressaltar a importância do direito a 

uma educação de qualidade social que seja capaz de contribuir para diminuir as desigualdades 

de grupos historicamente excluídos e promovendo a inclusão social levando em consideração 

a diversidade humana, social, cultural e econômica.  

Fischmann (2012, p.46), refere-se ao artigo 27 da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos como forma de entender as implicações de como “o mundo científico se estabelece 

e se firma na esfera pública, com a lógica democrática a reger sua conduta frente à sociedade 

como um todo, sendo obra de mãos humanas”, o que equivale a dizer que “Toda pessoa tem o 

direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e participar 

do progresso científico e de seus benefícios” (UNIC, 2009, p.14). 
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2.4 Interdisciplinaridade e processos colaborativos 

 

Falar sobre interdisciplinaridade na atualidade segundo Pombo (2003) não é tarefa 

fácil. Verdadeiramente é quase impossível. A dificuldade inicial é que ninguém sabe 

exatamente definir o que é a interdisciplinaridade. “Nem as pessoas que a praticam, nem as 

que a teorizam, nem aquelas que a procuram definir” (POMBO, 2003, p.1).   

É um conceito relativo e sem uma definição segura. Pombo (2003) afirma que em 

recente trabalho de especialistas de interdisciplinaridade a cerca da literatura existente, 

encontram-se as mais diferentes definições. “Além disso, como sabem, a palavra tem sido 

usada, abusada e banalizada. Poderíamos mesmo dizer: a palavra está gasta” (POMBO, 2003, 

p.2). 

Conforme Carlos (2007) não há um consenso sobre a interdisciplinaridade entre os 

estudiosos do assunto. Alguns afirmam que a interdisciplinaridade teria surgido na 

Antiguidade Clássica por meio de alguns filósofos que aspiravam ao domínio do saber como 

uma totalidade, e que Platão foi um dos primeiros pensadores a entrever um saber global e 

unificado baseado na enkuklios paidéia, que vem a ser um currículo de ensino que 

proporcionava aos alunos estudar de forma global todas as disciplinas.  

O conceito de interdisciplinaridade foi sufocado pela racionalidade da revolução 

industrial. O contexto histórico vivido naquele período exigia novas demandas que foram 

caracterizadas pela divisão do trabalho intelectual, fragmentação do conhecimento e pela 

excessiva predominância das especializações. A retomada do antigo conceito de 

interdisciplinaridade ressurgiu no decorrer do século XX caracterizando a ideia de unificação 

disciplinar mais aceita atualmente (CARLOS, 2007). 

Segundo Siqueira e Pereira (1995) a necessidade de romper com a tendência 

fragmentadora e desarticulada do processo do conhecimento, justifica-se pela compreensão da 

importância da interação e transformação recíprocas entre as diferentes áreas do saber. 

 A unificação das ciências humanas surgiu na década de 60 na França em decorrência 

ao descontentamento estudantil que reivindicava a melhoria da qualidade do ensino superior e 

sua sintonia com os problemas sociais.  

Segundo Carlos (2007), as reinvindicações tiveram forte apelo ideológico e a resposta 

dada para atendê-las estava em um contexto de muita instabilidade política o que caracterizou 

uma forma de minorar os ânimos e diminuir a insatisfação estudantil do período, sendo 

considerada como um meio de fazer propaganda de lutas de classe social. 
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A valorização da interdisciplinaridade teve também outro grande momento de 

ascensão na década de 1970 quando instituições universitárias francesas denunciaram a falta 

de atenção das autoridades frente a violência estudantil do período. Segundo Carlos apud 

Santomé (1998) o Ministério de Educação francês promoveu o Seminário Internacional sobre 

Pluridisciplinaridade e Interdisciplinaridade nas Universidades, com o objetivo de esclarecer a 

interdisciplinaridade e de avaliar sua eficácia. 

A chegada da interdisciplinaridade no Brasil foi também vinculada a movimentos 

estudantis anticapitalistas que aconteceu em meados de 1968. A Lei de Diretrizes e Bases Nº 

5.692/71 incorporou a ideia e atualmente a interdisciplinaridade faz parte dos Parâmetros 

Curriculares nacionais para o Ensino Médio, e aparece como princípio pedagógico norteador 

das práticas de ensino nas diversas áreas do conhecimento (CARLOS, 2007). 

Entretanto a assimilação foi superficial e transformou-se mais em um jargão 

educacional com pouca consistência e adequação do que efetivamente em uma prática 

concreta nas escolas. 

 

 

 

 

 

O que vemos na atualidade, ainda é um conhecimento fundamentado em tantas 

especificidades que a aprendizagem é tão fragmentada que o aluno não consegue mais 

enxergar o saber como um todo. É perceptível, o desânimo dos alunos frente às contingências 

apresentadas pela escola na atualidade. O que se presencia nas escolas, ainda é um sistema 

prescritivo incapaz de envolver o aluno por meio de práticas mais interessantes. Nesta 

perspectiva a escola deveria apresentar mais oportunidades de envolvimento com temas 

distintos nas mais variadas áreas de formação porque essa prática poderia levar a grandes 

conquistas de resultados, entretanto o que vemos está aquém daquilo que se espera da boa 

prática. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (2000, p.65) abordam a 

seguinte questão:  

 

 

 

 

A interdisciplinaridade busca a totalidade do ser, do saber e do fazer, do mundo do 

homem e da ciência, pois não concebe a coisa como fragmentos que, justapostos, a 

constituem. Ela prima pela singularidade, mas também pela totalidade, na qual se 

encontram as singularidades particulares respeitadas em sua forma de ser. Contudo 

antes de ter o olhar apenas como metáfora, tem-no como princípio da própria 

constituição da teoria que abriga a totalidade (RANGHETTI, 2005, p. 182). 

A nova proposta implica em aceitar o caráter transdisciplinar da linguagem e a 

inter-relação dos sistemas de linguagens, sem perder a especificidade dos conceitos 

diretores das disciplinas e suas metodologias de pesquisa, procura a integração 

horizontal e vertical dos conhecimentos trabalhados pela escola à semelhança 

daqueles presentes no social, exigindo dessa forma uma abertura para a crítica e 

discussão.  
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O professor deve deixar de ser uma ilha e interagir com as outras disciplinas, em busca 

de projetos coletivos, mas isso demanda conhecimento, participação, disponibilidade interesse 

profissional e compreensão do importante papel social da escola. 

Trabalhar propostas interdisciplinares é uma tarefa muito desafiadora, tanto na sua 

execução, como na prática. Projetos com essas características tendem a desacomodar e a tirar 

do lugar comum, portanto muitas vezes os professores acabam desanimando e desistindo das 

iniciativas no meio do caminho. 

A interdisciplinaridade está presente no ensino médio por meio dos exames externos 

como o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e também no Sistema de Avaliação do 

Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP) que apresentam características 

similares. Ambos avaliam se o aluno sabe ler e entender o que lê e ainda, se tem senso crítico 

no momento de escrever a redação.  

O ENEM é coordenado e aplicado pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). É considerado um 

exame que traz características de avaliação classificatória e diagnóstica, que compara e mede 

resultados, expressando a pontuação dos alunos em faixas de desempenho. A prova do ENEM 

tem como característica a estruturação em habilidades, incentivando o raciocínio, com um 

enfoque interdisciplinar que é dado às questões, e está organizado em três eixos: a 

contextualização, a situação problema e a interdisciplinaridade. Segundo o MEC in BRASIL 

(2015), esta característica agrega as habilidades medidas num conjunto de conteúdos formais 

mais diretamente relacionado ao que é ministrado no ensino médio.  

O fato de o ENEM juntar diferentes ciências em uma mesma prova indica sua 

característica interdisciplinar. Uma questão de História pode demandar conhecimentos de 

Física e Química, sem falar em Geografia e Sociologia. Da mesma forma, é muito comum que 

as questões envolvam, além do conteúdo aprendido, temas de atualidades, que tenham 

repercutido na imprensa e na sociedade nos últimos anos. A nova proposta não abandona a 

ideia de questões contextualizadas, que exigem do estudante a aplicação prática do 

conhecimento e não a mera memorização de informações. 

A avaliação do SARESP é aplicada desde 1996 e é caracterizada como uma avaliação 

externa da Educação Básica, sendo o instrumento oficial de avaliação da educação pública 

paulista na qual o objetivo é “fornecer dados e informações sobre o desempenho dos alunos 

em relação ao desenvolvimento de competências e habilidades cognitivas” (SÃO PAULO, 

2006, p. 05). 
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Luckesi (2002) aponta que o objetivo da avaliação é obter informações e diagnósticos 

do sistema de ensino-aprendizagem, tendo em vista reorientar – direcionar ou intervir – as 

práticas pedagógicas a fim de obter melhores resultados, ou seja, de aprimorar a qualidade de 

ensino. 

As provas do SARESP utilizam a escala do Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB) para fazer comparações entre resultados estaduais e nacionais e utilizam os resultados 

como critério de acompanhamento das metas a serem atingidas pelas escolas. 

As questões que compõem as provas do SARESP das disciplinas de Língua 

Portuguesa e Matemática são elaboradas com base nas tabelas de especificação. Em cada 

questão de matemática é avaliado determinado conteúdo e habilidade, de acordo com a série 

escolar, “tendo como referência as Propostas Curriculares da Coordenadoria de Estudos e 

Normas Pedagógicas da SEE/SP – CENP – e os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN” 

(SÃO PAULO, 2006, p. 18). 

A avaliação é direcionada ao 3º, 5º, 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e a 3ª série do 

Ensino Médio e não visa a avaliação dos alunos individualmente, e sim de cada escola e 

segmento de ensino, sendo importantes, portanto, os resultados de desempenho de cada turma.  

As provas são construídas a partir das Matrizes de Referência da Avaliação, baseadas 

no novo Currículo do Estado de São Paulo e incluem as habilidades avaliadas no SAEB. Os 

resultados subsidiam o planejamento pedagógico das escolas como critério de definição e 

acompanhamento das metas por escolas – Índice de Desenvolvimento da Educação de São 

Paulo (IDESP). O SARESP não visa a avaliação dos alunos individualmente, mas cada escola 

e segmento de ensino, sendo importantes, portanto, os resultados de desempenho de cada 

turma (SÃO PAULO, 2006). 

Este modelo deveria ser plenamente utilizado por toda a rede de escolas, entretanto, o 

que se presencia ainda é um modelo de avaliação que ocorre, geralmente no final do bimestre 

com uma amostra muito pequena do que deveria ser uma prova interdisciplinar e 

contextualizada, muito longe daquilo que se consideraria ideal como avaliação. 

Esta maneira de proceder não caracteriza necessariamente uma ação interdisciplinar 

uma vez que em algumas das escolas essas avaliações não são elaboradas de forma interativa 

em um projeto colaborativo, ou seja, não há discussão prévia sobre os temas e cada professor 

dá o enfoque de acordo com o conteúdo que está trabalhando no bimestre. A troca de 

informações entre os professores não se efetiva e como conclusão não elaboram os itens das 

provas de forma colaborativa. Assim, o que acaba acontecendo são avaliações em separado, 

com questões diversas, desconexas e quase nunca relacionadas a um contexto integrado e 
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relativo ao cotidiano do aluno. Soma-se a esta situação que na maioria das vezes são poucas 

as propostas de trabalho ou atividades interdisciplinares que antecedem as avaliações e que 

sirvam de inspiração ou fundamentação.  

A impressão que se tem de tudo isso é que a interdisciplinaridade, ainda não se faz 

presente no meio educacional. O que se observa atualmente é uma maneira de se inserir a 

interdisciplinaridade em alguns eventos isolados, o que não ocorre com frequência. Além do 

mais as atividades pedagógicas realizadas na escola, raramente envolvem duas ou mais 

disciplinas, seja no campo teórico seja no campo prático do ambiente escolar.  

Independentemente dos inúmeros conceitos que se verificam na contemporaneidade, 

percebe-se que a interdisciplinaridade está presente mais no discurso do que na prática 

escolar. O conceito de interdisciplinaridade é jargão certo nos meios pedagógicos, entretanto 

poucos procuram meios de integrar o saber de forma mais globalizada que integra um 

entendimento macro e não micro sobre determinado assunto. 

Na essência, o caráter interdisciplinar tende a auxiliar os estudantes mediante a 

utilização do seu próprio acervo de conhecimentos na compreensão das questões que os 

afetam, bem como na tomada de decisões. Desta forma, o professor ao integrar os campos 

disciplinares, estaria contribuindo com a formação do jovem estudante auxiliando-o na 

compreensão das relações entre sociedades diferentes, na análise dos inúmeros problemas da 

sociedade em que vive e nas diversas formas de relação entre homem e natureza, refletindo 

sobre as inúmeras ações e contradições da sociedade em relação a si próprio e ao ambiente 

(SÃO PAULO, 2008). 

 

 

 

 

A interdisciplinaridade pode ser um modo de conhecer as interações entre o mundo 

que gira em torno do aluno e a sociedade em que ele vive, além da forma como ele captura a 

sua relação indivíduo/sociedade e a relação entre outros indivíduos. Consiste, portanto, em 

processos de interação entre conhecimento racional e conhecimento sensível, e de integração 

entre saberes tão diferente e, ao mesmo tempo, indissociáveis na produção de sentido da vida.  

O interdisciplinar envolve um olhar epistemológico que vem do conhecimento e do 

objeto de estudo. É uma construção funcional de como a experiência prévia se manifesta a 

procura daquilo que ainda não conhecemos profundamente, mas usamos para inferir e 

aprofundar o nosso “saber”. A transformação do conhecimento e a construção do “saber” 

Qualquer forma de combinação entre duas ou mais disciplinas com vista à 

compreensão de um objetivo final a elaboração de uma síntese relativamente ao 

objeto comum. A interdisciplinaridade implica, portanto, alguma reorganização do 

processo de ensino/aprendizagem e supõe um trabalho continuado de cooperação 

dos professores envolvidos (POMBO, 2003, p.13). 
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tornam-se legítima quando tudo o que é instituído incomoda e provoca a necessidade de 

buscar novas ideias e caminhos diferentes. 

O êxito na interdisciplinaridade depende muito daqueles que estão envolvidos, ela só 

se efetiva quando a colaboração entre duas ou mais disciplinas se dá de forma rigorosamente 

comprometida. As propostas de colaboração devem ser acatadas e abraçadas de forma 

competente e interativa por todos os envolvidos de forma a buscar um conhecimento e prática 

para chegar um objetivo comum que é o aprendizado do aluno, portanto, ao se propor ações 

interdisciplinares na escola, deve-se considerar o quão profundo se deseja assumir esta 

prática, porque ela vai muito além da abordagem de um mesmo tema por duas ou mais 

disciplinas. O caráter de continuidade e interação interdisciplinar tem implicações com 

questões incessantemente relacionadas à contextualização e a forma de se conhecer as coisas. 

Nessa perspectiva a aprendizagem tende a se concretizar quando ela se dá por meio da 

experiência adquirida sobre um mesmo assunto, mas visto por olhares diferentes através de 

diferentes disciplinas e abordagens proporcionadas pela visão de professores de áreas 

diferentes. Creio que com o fator colaborativo e interdisciplinar todos só têm a ganhar. O 

professor aprende ao adentrar na disciplina do outro e o aluno se interessa e aprende de 

maneira mais eficaz por ter uma visão mais ampla de um mesmo assunto. 

As ações colaborativas têm como auxiliar concretamente os processos educacionais, 

reinventando o modo de abordagem de conteúdos comuns entre duas ou mais disciplinas 

proporcionando ao aluno conteúdos mais palpáveis e interessantes. 

Assim, o desenvolvimento da competência leitora e escritora na escola deixa de ser 

responsabilidade só da disciplina de Língua Portuguesa e passa a ser de todas as áreas de 

conhecimento. Se todas as áreas do “saber” se comprometerem a trabalhar essas competências 

já estarão incorporando um fator colaborativo que incidirá diretamente na melhoria das 

questões relativas à leitura e a escrita. 

O ato de ensinar a ler envolve todas as perspectivas do saber, portanto o trânsito entre 

os mais diversos gêneros textuais que são delimitados nas diferentes áreas de conhecimento e 

os conteúdos e objetivos específicos de cada uma delas que implicam em procedimentos 

didáticos distintos, serão lidos em uma perspectiva de maior aproximação entre o aluno e a 

apreensão do saber e no maior domínio das múltiplas leituras. 

 

 

 

 

Um primeiro nível é, pois o da fecundação recíproca que uma disciplina pode 

exercer sobre outra, através daquilo que, na consciência do cientista, permanece da 

sua formação interdisciplinar. Um segundo elemento tem a ver com o fato de, na 

aproximação interdisciplinar, haver a possibilidade de se atingirem camadas mais 

profundas da realidade cognoscível. Uma aproximação interdisciplinar não é uma 

aproximação que deva ser pensada unicamente do lado do sujeito, daquele que faz a 

ciência. É algo que tem a ver com o próprio objeto de investigação e com a sua 

complexidade (POMBO, 2003, p.8). 
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Freire (2014) aponta que o que nos falta é uma compreensão crítica da totalidade em 

que nos encontramos apenas captando os pedaços e que se não reconhecemos a interação 

constituinte de uma mesma totalidade, não podemos então conhecê-la. Afirma ainda que para 

conhecê-la seria necessário caminharmos em sentido inverso, porque é indispensável que 

tenhamos antes a visão totalizada do contexto para em seguida, separar e isolar os elementos 

ou suas partes, isto é, a partir da fragmentação voltar com mais clareza à totalidade analisada. 

A investigação profunda de um tema gerador em seus mais diversos aspectos possibilita a 

apreensão e insere o indivíduo numa forma crítica de pensar e enxergar seu mundo. 

Na perspectiva de ensinar e construir sentidos, as ações colaborativas e 

interdisciplinares conduzem a aprendizagem pensada, ou seja, a visão de um todo e não 

apenas da parte porque tendemos a aprender aquilo que nos faz sentido e tem significado para 

nós. 

Quando insisto num saber totalizado, global sobre determinado assunto não me refiro 

apenas a informação porque segundo Larossa (2002) a informação pura e simplesmente não é 

experiência, pelo contrário, ela não deixa lugar para a experiência. No mundo contemporâneo 

da informação, a sede de estar informado e toda a retórica que se relaciona a sermos sujeitos 

informantes e informados acaba por anular qualquer tipo de experiência. Muitas vezes o 

portador da informação sabe muito sobre determinado assunto e é obcecado em especializar-

se mais e mais, no entanto é um “saber” sem sentido. Não no sentido de “sabedoria”, mas no 

sentido de apenas estar mais informado, então parafraseando Jorge Larossa, nada nos passa e 

nada nos acontece. O sujeito da informação sabe muitas coisas, mas a informação apenas não 

é a experiência (LAROSSA,2002). 

Ora, se etimologicamente, a origem da palavra aluno significa sem luz e ensinar 

significa apontar signos, o que é ensinado deve construir sentido e iluminar o saber por meio 

da experiência. 

 

2.5 Cultura visual: Entre a teoria e a prática 

 

Formulada a partir dos estudos culturais na Inglaterra e América do Norte na segunda 

metade do século XX, a educação para a cultura visual vem se configurando hoje no Brasil 

como estratégia pedagógica diante da complexidade das sociedades contemporâneas. É um 

campo de investigação transdisciplinar e transmetodológico, ou seja, é necessário o concurso 

e colaboração de diferentes disciplinas e estratégias metodológicas que reforçam a ideia de 
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interdisciplinaridade. Fruto das rupturas e mudanças de paradigmas que se forjaram no 

pensamento ocidental. 

Desde meados do século XX, em sintonia com a revolução que a pós-modernidade 

havia introduzido nos estudos sobre a Arte, seu ensino também formulou propostas que 

buscaram refletir sobre as revisões epistemológicas, concretizadas pelos estudos culturais e 

pela pedagogia crítica.  

A cultura visual é conhecida também por estudos visuais e tem como objetivo 

investigar e analisar a cultura contemporânea a qual é dominada por imagens visuais. É um 

campo de estudos que tem a imagem como objeto central da construção visual na Arte, nas 

mídias e na vida cotidiana, por meio da qual são produzidos significados em contextos 

culturais. Esses estudos implicam nas diferentes formas de olhar a vida e nas diferentes 

formas de construção dos signos além de seus significados. 

A mudança no contexto da cultura contemporânea que sustenta estas novas 

abordagens incorpora três fatores de relevância: 

O primeiro deles é a ampliação da ideia de Arte. A Arte contemporânea, de certa 

maneira continuadora das propostas das vanguardas modernistas, se caracteriza por enfatizar 

questões que se referem à narração de histórias e por abordar temas controvertidos ou que 

chamam atenção para aspectos sociais e políticos da vida cotidiana em sociedade. A ordem 

formal cede lugar às linguagens híbridas que se configuram em narrativas.  

O segundo são as transformações no campo das pesquisas das teorias e história da 

Arte. Diante da diversificação do campo das práticas artísticas, os estudos sobre a Arte se 

viram para os paradoxos que os levam a questionar, por exemplo, as analogias e diferenças 

entre as artes canônicas e a cultura visual, entre o teatro e as produções dramatúrgicas dos 

meios de comunicação de massa, ou a legitimidade e hegemonia das formas de arte culta 

frente às formas populares. Houve um deslocamento de interesse da obra ou do artista para os 

processos de circulação, de recepção e de apropriação da arte. Passou-se a observar como a 

Arte interage com o social, com o político ou com o estético e como incita o olhar do 

espectador, não mais como sujeito passivo, mas como agente participativo (BARBOSA; 

COUTINHO, 2011). 

O terceiro é a evidência da crescente influência educativa da cultura visual nas 

sociedades tecnológicas. Na atualidade, tanto o conhecimento quanto o entretenimento se 

apresentam em formas visuais. No caso dos estudantes, a presença do visual em suas vidas 

está gerando uma profunda distância entre suas capacidades e a dos próprios educadores, 

formados na cultura das letras e pouco habituados a manejar o mundo das imagens.  
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Considerando a juventude de hoje, a pedagogia escolar está sendo superada pela 

cultura presente no cotidiano, ou seja, aquela que advém dos meios de comunicação de massa 

(cinema, televisão, videogames, música popular, internet, publicidade, etc.) com as quais os 

jovens interagem em seu tempo de ócio. Esta cultura massificada transmite valores e aporta 

conhecimentos aos processos de identidade. Esta é uma questão premente na educação da 

atualidade. 

 

 

 

 

 

A cultura visual tem um grande desafio, o qual segundo Hernández (2007) é o de 

adquirir um “alfabetismo visual crítico” permitindo a análise e a interpretação da 

multiplicidade de textos existentes na contemporaneidade, como textos visuais, auditivos, 

corporais. Ainda para Hernández (2007) a compreensão desses textos é tão importante quanto 

à escrita ou à leitura formal. São textos para serem lidos e compreendidos da mesma maneira 

que um texto escrito. Nessa perspectiva surge então a necessidade da educação para as 

diversas formas de comunicação.  

As instituições escolares enfrentam ainda muitas dificuldades para atender a demanda 

dessa geração que está imersa na cultura visual dinâmica, rápida e marcada pelos avanços 

tecnológicos. Os jovens da contemporaneidade agem e se comunicam de novas maneiras, suas 

relações sociais são pensadas de forma diferente. Vivenciam a força do mercado de consumo 

que estão investindo constantemente em novos meios midiáticos. Nessa perspectiva, 

estabelecem relacionamentos diferentes com a escola em relação a outros tempos históricos, 

porque seu contexto social tem maior dinamicidade. Conhecem e manejam as mais diversas 

ferramentas tecnológicas exigindo maior reflexão sobre as diferenças no convívio social. 

É de grande relevância ensinar novas formas de leitura e comunicação, porque a 

comunicação se faz também por meio da música, cinema, vídeo, gráfico e é tão importante 

como comunicar-se com palavras. Podemos considerar que um texto não é apenas uma 

estrutura verbal, mas também uma estrutura não verbal. Textos referem-se também tanto a 

produções escritas quanto a imagens. Compreender suas regras é tão importante como fazer 

com que uma frase funcione. Aprendendo numa dimensão bem maior que a da palavra 

(HERNÁNDEZ, 2007). 

A expressão cultura visual refere-se a uma diversidade de práticas e interpretações 

críticas em torno das relações entre as posições subjetivas e as práticas culturais e 

sociais do olhar. (...) do movimento cultural que orienta a reflexão e as práticas 

relacionadas a maneiras de ver e de visualizar as representações culturais e, em 

particular, refiro-me às maneiras subjetivas e intrasubjetivas de ver o mundo e a si 

mesmo (HERNÁNDEZ, 2007, p.22.). 
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Nesse contexto, portanto, a consciência e a interferência sobre o processo educativo, 

neste caso, mais especificamente, a Arte, é fundamental para o professor, para os alunos e 

para todos que estão envolvidos com a educação pretenda ser transformadora. A consciência 

histórica e a reflexão crítica sobre os conceitos, as ideias e as ações educativas de nossa época 

possibilitam contribuições efetivas na construção de práticas e teorias de educação escolar em 

Arte que atendam às implicações individuais e sociais dos alunos, às suas necessidades e 

interesses, e, ao mesmo tempo, proporcionem o domínio de conhecimentos básicos da arte. 

O modo de comunicação e a forma como o aluno se expressa está intrinsecamente 

conectado com o seu potencial criativo, que por sua vez está relacionado às suas vivências e 

experiências, sobretudo pelo meio social em que vive. Ignorar esse componente de identidade 

própria é o caminho para minar qualquer expectativa de envolvimento do aluno com a arte. 

O compromisso com tal projeto educativo exige um comprometimento com o trabalho 

docente. Neste caso a ação educativa com propostas em arte com os jovens, tende a ser mais 

bem acolhida por parte do aluno, se o professor entrelaçar a sua prática-teoria pedagógica 

vinculando a ações interdisciplinares. A possibilidade de consolidar o saber e o conhecimento 

de forma consistente e enraizada será bem maior.  

A arte como disciplina da área de conhecimento de linguagens e códigos tem como 

contribuir por meio da experiência do aluno que ele se expresse. Pode incentivar e construir o 

“saber” enraizado, através de “saberes” das mais diversas áreas de conhecimento. 

Por isso, instigar reflexões pode gerar desconforto quanto às posições adotadas pela 

escola, por tocar em assuntos sobre os relacionamentos interpessoais contemporâneos, sobre 

os “novos” sujeitos que estão inscritos no âmbito escolar, sobre as diferentes realidades 

culturais transformadas pela tecnologia, sobre a configuração recente do consumo, sobre 

como o corpo é, atualmente, moldado, e sobre o imenso repertório visual no qual todos estão 

envolvidos.  

As instituições escolares se veem atualmente em um emaranhado que ultrapassa as 

paredes da escola com demandas que antes eram impensáveis, mas que atravessam as salas de 

aula, promovendo o contato com múltiplos “saberes”, modos de vida, sujeitos e valores de 

convivência social.  

Atualmente o campo da educação tem apresentado inúmeros estudos e sugestões 

pedagógicas no intuito de apontar novos caminhos. Não há uma “receita” certa, entretanto 

problematizar por meio das inúmeras possibilidades que a Arte apresenta ou por meio da 

intermediação de suas mais variadas linguagens, tentando algo diferente que gere pensamento 
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e reflexão com a possibilidade de iniciar diferentes maneiras de ver e pensar, desacomodar e 

inquietar, muito me anima. 
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CAPÍTULO III 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Há um instante mágico na vida em que, nem mesmo sabendo por que ficamos envolvidos num jogo. Num jogo 

de aprender e ensinar. Fazemos parcerias. Não só com os outros, mas também parcerias internas nos propondo 

desafios. Porém, só ficamos nesse estado de total cumplicidade com o saber se este faz sentido para nós. Caso 

contrário, somos apenas espectadores do saber do outro. 

 

Martins, Picosque e Guerra 
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3 PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM EM ARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Começamos a pensar sobre as coisas que nos cercam na mais tenra idade e 

aprendemos a interpretar os signos que nos cercam e a construir a nossa própria percepção por 

meio do olhar. A recepção que fazemos do mundo através dos sentidos, intuição, imaginação 

e da inteligência não é passiva, porque não abrigamos todas as informações, certamente 

fazemos escolhas do que vamos guardar em nossas memórias a partir daquilo que nos é 

significativo. É exatamente o que acontece quando vamos aprender. Selecionamos o que nos 

toca e é representativo para guardarmos. 

Ao consolidar as ideias de minha pesquisa percebi o quão relevante pode ser o 

resultado de práticas de ensino em Arte que possibilitem a experiência a partir do refletir, 

apreciar, fruir e fazer por meio do repertório pessoal. As escolhas de contextos significativos 

tendem a se revelar em aprendizagens mais significativas que podem trazer benefícios nas 

práticas de sala de aula e consequentemente uma melhoria na apreensão do conhecimento. 

Vale destacar que a busca por estratégias e ações que estejam a serviço de boas 

práticas pedagógicas para o ensino/aprendizagem e que focalizem a construção de uma 

identidade do aluno por meio de atitudes autônomas com liberdade para “aprender a 

aprender” e “aprender a fazer e a conviver” deve ser a base da educação das crianças, dos 

jovens e dos adultos, que têm em suas mãos a continuidade da produção cultural e das práticas 

sociais (SÃO PAULO, 2008). 

 

3.1 As possibilidades da leitura em Arte 

 

Do ponto de vista semiótico e cognitivo, podemos dizer que a imagem, ou melhor, um 

texto constituído por imagem destaca-se pelo fato de ser universal e vencer a barreira da 

língua. Enquanto linguagem cumpre coerentemente sua função de comunicação por meio da 

interpretação, compreensão, e leitura, ainda possibilita interação com o leitor no momento que 

A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um 

gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm: 

requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, 

olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, 

demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a 

vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção, a delicadeza, abrir 

os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar 

aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e 

espaço. 

 
Jorge Larossa 
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o provoca de alguma forma ativando conhecimentos de outros textos, mas às vezes se esbarra 

na questão cultural para construir sentido. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para Ensino Médio na disciplina 

de Arte in Brasil (2000), as novas tecnologias e as mudanças na produção de bens, serviços e 

conhecimentos exigem que a escola possibilite aos alunos integrarem-se ao mundo 

contemporâneo nas dimensões fundamentais da cidadania e do trabalho. 

Entretanto, nos últimos 20 anos, houve no Brasil uma ampliação do acesso dos 

adolescentes e jovens ao Ensino Médio, que trouxe para as escolas públicas um novo 

contingente de estudantes, de modo geral jovens oriundos das classes trabalhadoras. Os 

sistemas de ensino passam a atender esses jovens com características diferenciadas vindos do 

Ensino Fundamental com inúmeras defasagens do processo de alfabetização (BRASIL, 2015). 

As pesquisas de neuropsicologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo e os estudos da psicopedagoga Dra. Nádia Aparecida Bossa 

junto às escolas públicas, revelaram que de cada quatro alunos que concluem o ensino 

fundamental, três saem sem saber ler, escrever e fazer as quatro operações matemáticas 

(adição, subtração, divisão e multiplicação) (GUILHERME, 2011). 

A situação é muito parecida a dos jovens que moram no campo. Houve um grande 

aumento da demanda de jovens oriundos do campo para ingresso no Ensino Médio, porém a 

permanência dos mesmos na escola exige um atendimento com novos procedimentos no 

sentido de evitar a evasão e diminuir as taxas de reprovação. Entretanto a permanência dos 

jovens que adentram ao Ensino Médio é difícil, porque com as deficiências de aprendizagem 

advindas do ensino fundamental as taxas de reprovação acabam aumentando. Como não são 

bem preparados, não sabem os conteúdos, não possuem conhecimento e as habilidades 

desejadas ao final daquela etapa, apresentam dificuldades para avançar para um grau de maior 

complexidade. Os jovens chegam a etapa seguinte já em uma situação de defasagem de 

aprendizado, mesmo estando na série adequada à sua idade (GUERREIRO, 2015). 

Tais Tavares, professora do Núcleo de Políticas Educacionais da Universidade Federal 

do Paraná (UFPR) ressalta que, se compararmos os índices da década de 1980 aos atuais, os 

anteriores são bem menores, mas isso não reflete uma melhor qualidade de ensino: a evasão 

era bem maior do que a repetência, relação que se inverteu hoje. A evasão vai caindo, mas a 

reprovação está aumentando, o que significa que o sistema está retendo as pessoas por mais 

tempo. 
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É perceptível que o país tem avançado em sua meta de universalizar o ensino e manter 

os jovens por mais tempo na escola. O problema é que, ainda que permaneçam mais anos na 

escola, nem sempre conseguem progredir nos estudos (GUERREIRO, 2015). 

Nesta perspectiva, é muito relevante, o comprometimento de todas as disciplinas 

curriculares promoverem e estimularem o letramento, cada um em sua disciplina atuando na 

busca desse objetivo. 

A Nova Proposta Curricular do Estado de São Paulo colocada em prática em 2008 

deixa claro que a competência de leitura e escrita é de responsabilidade de todos os 

professores e que os mesmos devem dar oportunidades aos alunos para que possam aprender e 

consolidar o uso da Língua Portuguesa e das outras linguagens e códigos que fazem parte da 

cultura, bem como das formas de comunicação em cada uma delas.  

É sabido que a questão do atendimento das demandas das “juventudes” vai além da 

atividade da escola, mas entende-se que uma parte significativa desse objetivo pode ser 

alcançada por meio da transformação do currículo escolar e do projeto político-pedagógico 

(BRASIL, 2000). 

Assim sendo, Dionísio (2006) legitima sua ideia de que a escrita e a imagem são 

postas em uma perspectiva de “articulação / junção”, com o propósito de contribuir para a 

construção e entendimento de texto com base na linguagem imagética, ou melhor, com base 

na “articulação/ integração” do plano verbal e visual. Esses diferentes modos de “construir / 

representar” uma dada informação ocasionam alterações na forma como as pessoas 

“constroem / atribuem” sentido face ao texto, o que, por conseguinte, desperta uma nova 

competência de leitura – Competência Leitora Imagética e/ou Visual.  

Em acordo com a Matriz de Referência para avaliação do SARESP (Sistema de 

Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) as situações de leitura de gêneros 

não literários são primordiais para a reconstrução das condições de produção e recepção de 

textos e para estabelecer relações entre imagens (fotos, ilustrações), gráficos, tabelas, 

infográficos e o corpo do texto, comparando informações pressupostas ou subentendidas.  

 

3.2 Relatos de uma experiência de formação 

 

Nesses vinte e cinco anos de trajetória profissional pude observar as mudanças e 

conquistas realizadas dentro do campo do ensino da Arte nas escolas. Dentre as mudanças 

mais significativas, podemos destacar nos anos 80, a semeadura da Proposta Triangular que 

começou a ser sistematizada em 1983, pela professora Ana Mae Barbosa que propiciou uma 
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valorização da arte voltada a educação. A Proposta Triangular “corresponde aos modos como 

se aprende e não é um modelo para o que se aprende, ela não se baseia em conteúdos, mas em 

ações” (BARBOSA, 2014, p.xxvii). Pode ser utilizada com diversos conteúdos e nas mais 

variadas instâncias do conhecimento. A figura que a representa não mostra um conceito e um 

caminho a seguir. A proposta do triângulo pode sugerir diferentes caminhos contextualizar / 

fazer / refletir ou fazer / contextualizar / refletir, o educador enquanto propositor e mediador 

pode se apropriar da proposta e fazer suas escolhas encontrando meios que melhor possa 

atendê-lo (BARBOSA, 2014). 

A escolha pelo ensino médio deve-se ao fato de eu trabalhar com esse nível por cerca 

de 10 anos e além do que os adolescentes me cativam. Trabalhar com o adolescente é um 

desafio porque esse é um período conturbado, e de transformações físicas e comportamentais, 

alguns se rebelam e são resistentes a seguir regras, alguns se mostram ansiosos e indecisos, 

perturbados e com falta de segurança em si procurando a segurança no grupo de amigos no 

qual demonstram forte sentimento de lealdade. No entanto é uma fase que o indivíduo se 

mostra muito intenso e imaginativo. 

Na Antiguidade Clássica os jovens eram submetidos a ritos de passagem que tinham 

como objetivo introduzi-los na “significação” de ser adulto. As sociedades daquela época 

compartilhavam a ideia de que todo o conhecimento deveria ser compartilhado com o 

adolescente fazendo-os passar por duras provas, mas tudo tinha grande significado 

(BARBOSA, 2014). 

Os jovens da atualidade recebem também muitas regras, porém sem significações. 

Segundo Edmund Burke Feldman em Barbosa (2014), só existe crise na adolescência porque 

ela não é “ritualizada” e que a arte tem um importante papel porque ela possibilita o jovem, 

que por si só é interrogante e imaginativo, a confrontar-se com suas crises por meio da auto 

expressão. A imaginação é indissociável da atividade artística e é uma potencialidade humana 

fundamental para se descobrir, criar e avançar. 

Sendo assim reconheço na Arte um grande potencial para intensificar o senso crítico e 

ampliar a capacidade de produção de conhecimentos e desenvolvimento do processo criador 

dos jovens do Ensino Médio. A idade em que esses adolescentes se encontram é decisiva para 

suas vidas, porque é nesse período de transição entre o jovem e o adulto que ele terá que 

tomar grandes decisões relacionadas diretamente à carreira profissional e que direção deve 

tomar em relação aos seus estudos. Penso que a escola tem um papel fundamental na 

orientação de seus alunos porque ela é a responsável pelo ensino democrático da informação e 

formação. A arte é uma das principais fontes de continuidade histórica, orgulho e senso de 
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unidade da cultura e é na escola que se deve propiciar a aproximação dos jovens aos códigos 

culturais de diferentes grupos na multiculturalidade brasileira (BARBOSA, 2014). 

Acreditando no meu papel como formadora e percebendo o quão a escola ainda está 

longe dos seus objetivos precípuos enquanto instituição educativa, procuro por meio de ações 

interdisciplinares e problematizantes colaborar com as demais disciplinas nos processos de 

formação de alunos leitores, escritores e produtores por meio de suas linguagens sem perder 

de vista meu objeto de estudo, ou seja, a Arte. 

Para Barbosa (2014, p.32), “o conhecimento em arte se dá na interseção da 

experimentação, da decodificação e da informação.” 

A Arte pode auxiliar de forma eficaz na área de linguagens, abordando os 

acontecimentos e percepções da vida por meio de práticas artísticas. O reconhecimento da 

importante relação que a Arte tem com o processo educativo, me fez enxergar que era 

necessário pensar novos modos de aproximar a arte do aluno. Nessa perspectiva as 

proposições interdisciplinares que abordei apresentavam questões pertinentes aos estudos 

sobre cultura visual embasada na Nova Proposta Curricular do Ensino de Arte e calcadas nas 

Proposta Triangular de Ana Mae Barbosa. 

Para tal intento selecionei algumas experiências de formação que foram bastante 

significativas pelo fato dos alunos terem abraçado as proposições, pelos resultados muito 

positivos e pelos subsídios que me proporcionaram discuti-las a luz dos autores que selecionei 

para essa pesquisa.  

Para que tais proposições pudessem fazer sentido aos alunos, e tivessem significados 

para suas vidas, as proposições artísticas tinham como prioridade estar em consonância com o 

projeto pedagógico da escola, isto é, estarem alinhadas com objetivos mais amplos que 

habilitassem os jovens a aprimorar suas potencialidades de leitura, por meio de atividades 

individuais e em equipe, onde fosse possível expressarem-se com segurança na língua 

materna, com objetivo a desenvolver um espírito mais crítico.  

O caminho que procuro percorrer, para atingir tais objetivos, está intimamente ligado a 

proposições que forneçam subsídios para a compreensão da leitura e da escrita como vias de 

acesso ao conhecimento, com práticas que estimulem a produção de sentidos e que  

promovam experiências estéticas aos alunos. A leitura e a escrita nas aulas de Artes são, por 

natureza, práticas que podem levar ao encantamento e transformação dos alunos. 

As práticas de leitura, escrita e oralidade peculiares às aulas de Artes, estão ligadas aos 

fazeres artísticos propriamente ditos. Por meio de produções e reflexões sobre sua execução 

podem ser articulados por textos verbais. A apreciação de uma pintura, as observações sobre 
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uma improvisação teatral, a análise de um processo de criação de música, o estudo de um 

artista e estilos artísticos, entre outros, podem originar textos verbais que apoiam a leitura e a 

produção em Arte e consolidam o aprimoramento das competências leitoras. 

 

3.3 O espaço a ser investigado 

 

Abordo neste capitulo algumas atividades desenvolvidas na Escola Estadual “Doutor 

Francisco Emygdio Pereira Neto”.  

Esta escola pertence à Diretoria de Ensino da Região de São Bernardo do Campo. 

Criada pelo decreto – 21.420 - 26 de setembro de 1983 como EEPG do Jardim Jerusalém 

passou a denominar-se EEPG Francisco Emygdio Pereira Neto em homenagem ao ilustre 

advogado. A unidade escolar quando foi criada contava com dez salas de aula e atendia 

alunos do Ensino Fundamental ciclos I e II. Após uma grande reforma aumentou para 

dezenove salas de aula atendendo também alunos de Ensino Médio. Com a municipalização 

do Ensino Fundamental Ciclo I atende hoje aproximadamente 1500 alunos do Ensino 

Fundamenta II e Ensino Médio. O Plano Quadrienal – 2014/2017 da U.E. está regimentado 

nos seguintes termos: 

“A Escola Estadual Dr. Francisco Emygdio Pereira Neto visando a necessidade do 

avanço efetivo na Democratização da Educação apresenta seu Projeto Político Pedagógico 

delineado por ação-reflexão-ação.” 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) define a identidade da escola e indica caminhos 

para ensinar com qualidade. Esse guia norteia a direção a seguir para toda a equipe da escola: 

gestores, professores, funcionários, alunos e famílias. Ele precisa ser completo e claro o 

suficiente para não deixar dúvidas sobre o caminho e flexível o bastante para se adaptar às 

necessidades de aprendizagem dos alunos. Toda escola tem objetivos que deseja alcançar, 

metas a cumprir e sonhos a realizar. O conjunto dessas aspirações, bem como os meios para 

concretizá-las, é o que dá forma e vida ao chamado projeto político-pedagógico afirma Paulo 

Roberto Padilha, diretor do Instituto Paulo Freire, em São Paulo (LOPES, 2011). 

A Escola Estadual Dr.Francisco Emygdio Pereira Neto norteia seu Projeto Político 

Pedagógico e tem como premissa os seguintes termos: 

O indivíduo passa da coesão social à participação democrática com seus direitos e 

deveres, a educação assume a tarefa que consiste em fazer da diversidade um fator de 

compreensão mútua, entre indivíduos e grupos humanos. 
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A Escola terá como função primordial propiciar o desenvolvimento, no educando, das 

diversas competências e habilidades, que permitam a sua plena participação enquanto 

cidadãos autônomos, críticos e aptos a contribuir para as múltiplas e complexas atividades 

exigidas na sociedade Tecnológica e Moderna. 

A equipe gestora da escola fundamenta  sua Proposta Pedagógica embasada nas quatro 

premissas apontadas pela UNESCO, possibilitando  a aproximação do ideal que se pretende 

alcançar por meio dos eixos estruturais da Educação na sociedade contemporânea, 

possibilitando a aproximação do ideal que se pretende alcançar. São eles: 

1º Aprender a conhecer 

2º Aprender a fazer 

3º Aprender a viver juntos e conviver 

4º Aprender a ser 

O plano global da instituição como projeto educativo é compreendido em um sistema 

organizacional geral onde as decisões são tomadas coletivamente, garantindo a singularidade 

e a especificidade da Unidade Escolar envolvendo todos os atores responsáveis pelo processo 

de ensino e aprendizagem.  

As intervenções são práticas necessárias dentro do espaço escolar. Para tanto a tomada 

de decisão é feita com parcimônia e leva em conta as transformações que vem ocorrendo na 

sociedade contemporânea.  

A família é a base da comunidade na qual está inserida a escola como instituição 

educadora no processo de formação e ela vem sofrendo inúmeras mudanças em sua formação. 

O grande desafio da atualidade implica em abarcar os problemas provenientes dessas 

mudanças das novas formas e concepções familiares que acabam por delegar a escola funções 

que antes eram das famílias. 

Conforme o artigo 1° da L.D.B., “a educação abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino 

e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 

culturais”. 

A Constituição Federal em seu artigo 227 estabelece como dever da Família, da 

Sociedade e do Estado, “assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o 

direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer...” e no artigo 229: “Os pais têm 

dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e 

amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”. 
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Com base nestas citações a escola procura manter contato com os pais em busca de 

maior participação dos mesmos no acompanhamento dos filhos na escola, pois foi observado 

que o aluno que tem o responsável presente, tem na maioria das vezes melhor desempenho 

escolar em relação a aqueles que não têm o olhar da família sobre eles. A escola preocupa-se 

também em informar e orientar os alunos sobre as novas exigências do mercado de trabalho 

que evoluiu assustadoramente na atualidade, proporcionando parcerias com empresas para 

manter os estudantes a par das mudanças. 

Entretanto a escola percebe que não está preparada para encarar as transformações na 

educação que vieram junto com as inovações tecnológicas. A maior parte do corpo docente é 

oriunda de uma formação tradicional, necessitando, portanto de qualificação para melhorar 

suas práticas e valorizar o aluno como sujeito ativo da aprendizagem, da avaliação contínua, 

da inovação e da informação tecnológica. É investindo em suas qualificações e aceitando o 

fato de que a tecnologia chegou para ficar e perpetuar, que as atividades e conteúdos são 

norteados de acordo com esta realidade. 

Algumas novidades destacam-se na Educação atual permitindo evolução significativa. 

 As competências leitoras e escritoras intrínsecas em todas as 

disciplinas. O professor de qualquer área é responsável pelo texto que o aluno escreve. 

O aluno nas aulas de matemática produzindo poemas, músicas, peças teatrais inserindo 

o conteúdo matemático. 

 A interdisciplinaridade – todas as disciplinas comungando de um 

mesmo conhecimento 

 A diversidade de instrumentos, para que o aluno se aproprie do 

conhecimento. 

 A inclusão - alunos com necessidades especiais, como síndromes 

diversas compartilhando com os outros alunos, o ambiente da sala de aula e o mesmo 

conteúdo curricular, por meio de atividades adaptadas. 

A Unidade Escolar adota como procedimento os itens citados acima, contudo, ainda 

não se apropria de toda essa base norteadora, pois tem muito a caminhar rumo ao que 

estabelece como ideal. 

A meta é conduzir o aluno à autonomia profissional tendo a capacidade de intervir nos 

problemas sociais e no desenvolvimento do bem comum. 
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O Plano Quadrienal se encerra mencionando Paulo Freire (2002, p.12): “Ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua 

construção.” Como fonte inspiradora para o que se pretende como ideal a ser seguido.  

O corpo docente da escola é composto por quarenta e dois professores que zelam pela 

aprendizagem dos alunos, estabelecem estratégias de recuperação para os alunos de menor 

rendimento, cumprem os dias letivos e carga horária de efetivo trabalho escolar, além de 

participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional, entre outras funções que são desempenhadas com seriedade e 

comprometimento. 

O Corpo Docente, também colabora nas atividades de articulação da escola com as 

famílias e a comunidade, onde a equipe propõe ações e atividades que facilitam esta 

articulação. 

A equipe de docentes tem um bom entrosamento e uma frequência bem regular, o que 

facilita muito o processo de ensino/aprendizagem. Utilizamos uma metodologia sócio crítica 

dos conteúdos, embasada numa teoria construtivista, em conjunto de avaliação formativa, 

valorizando muito o desempenho e as características individuais dos seus alunos, preparando-

os assim, para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o mercado de trabalho. 

O corpo discente se compõe de filhos de trabalhadores de rendas diversificadas. 

Quanto aos problemas que interferem na aprendizagem, podemos citar a falta de estrutura 

familiar que intervêm no processo de ensino aprendizagem, gerando problemas disciplinares, 

de rendimento e sociabilidade. Na intenção de minimizar estes problemas, mantemos uma 

proposta constante de conscientização dos pais ou responsáveis sobre a importância da 

formação integral de seu filho, considerando os padrões morais, religiosos e éticos, valores 

estes que devem nortear a família para uma convivência harmoniosa entre a escola e 

comunidade. 

A maioria dos alunos tem uma frequência regular, com raros casos de evasão. A 

direção desta U.E. tem o hábito de ir a busca do aluno faltoso para saber o motivo das 

ausências e garantir a compensação das mesmas, convocar os pais ou responsáveis para 

conversarem com a equipe pedagógica e até mesmo em casos mais graves levar ao 

conhecimento do Conselho Tutelar do município. 

A comunidade não apresenta uma carência financeira acentuada. A comunidade tem 

uma participação significativa nos eventos promovidos pela equipe docente ou pela A.P.M. 

que busca por meio de projetos realizados na escola, intensificar esta participação e parceria 

entre a escola e comunidade. 
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3.4 Desempenho: O Boletim da Escola  

 

O Boletim da Escola é o documento que informa o desempenho da escola que é 

medido por meio do IDESP – Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São 

Paulo que é um indicador que avalia a qualidade das escolas do Ensino Fundamental e do 

Ensino Médio em cada ciclo escolar e permite fixar metas anuais para o aprimoramento da 

qualidade da educação no Estado. O IDESP fixa e norteia as metas para o trabalho da equipe 

da escola em busca da melhoria do ensino e da gestão escolar, com o apoio da Secretaria de 

Estado da Educação, apontando os pontos em que precisa melhorar e sinalizando sua 

evolução ano a ano. As metas por escola se constituem num instrumento de melhoria da 

qualidade do ensino e são estabelecidas a partir de critérios objetivos e transparentes. Servem 

como um guia para que os professores, gestores escolares, pais de alunos e a comunidade 

acompanhem a evolução das escolas no aprimoramento da qualidade de ensino. 

As informações deste boletim permitiram que a escola analisasse a evolução de seu 

IDESP entre 2013 e 2014, em cada um de seus componentes, e avaliasse seu progresso em 

relação à meta que lhe foi proposta para 2014.  

Como podemos observar a seguir, nos quadros 1, 2 e 3, de acordo com os índices 

apontados pelo IDESP a unidade escolar apresenta índices gerais acima da média em relação 

ao estado e ao município, porém aquém do que se espera de uma boa aprendizagem. Uma 

grande parcela dos alunos da escola ainda está abaixo do nível básico. Há muito a ser 

trabalhado para alavancar esses alunos com dificuldades em Língua Portuguesa e Matemática. 

 

IDESP 2014 – Distribuição por níveis de desempenho 

  Abaixo do básico Básico Adequado Avançado 

3ª série EM 
Língua Portuguesa 0,2660 0,4415 0,2819 0,0106 

Matemática 0,5000 0,4787 0,0213 0,0000 

Quadro 1 – Desempenho 2014 

Fonte: IDESP  

IDESP 2014 – Indicadores da Escola 

 Indicadores de Desempenho 
Indicador de 

Desempenho 

Indicador de 

Fluxo 
IDESP 2014 Língua 

Portuguesa 
Matemática 

3ªsérie EM 3,4570 1,7377 2,60 0,8612 2,24 

Quadro 2 – Indicador Escola 2014 

Fonte: IDESP  
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IDESP 2014 – Rede Estadual 

 3ª série EM 

Escola 2,24 

Diretoria 2,04 

Município 2,01 

Estado 1,93 

                                                                 Quadro 3 – Indicador Estadual 2014 

                                                                 Fonte: IDESP  

 

 

3.5 O Desafio da Interdisciplinaridade 

 

Ensinar Arte na escola, nos dias atuais, exige fazer algumas reflexões, para 

compreendê-la como área de conhecimento. A Arte como linguagem e as concepções a cerca 

desta área de conhecimento, provocam muitas dúvidas e apresentam certas dificuldades de 

compreensão, sobre a sua estrutura e em como ela é apresentada no novo currículo. Alguns 

meios e formas de trabalhar arte em sala de aula permitem integrar os saberes disciplinares, e 

não eliminá-los. A união de mais de uma disciplina numa mesma proposta, permite que o 

ensino como prática aproxime o educando de sua realidade. Trata-se de uma prática que não 

dilui as disciplinas no contexto escolar, mas que amplia o trabalho disciplinar na medida em 

que promove a aproximação e a articulação das atividades docentes numa ação coordenada e 

orientada para objetivos bem definidos (CARLOS, 2007). 

A arte necessita provocar perturbação, propor experiências e transmitir saber. Larossa 

(2001, p.21) afirma: 

 

 

 

 

Neste cenário é de suma importância refletir a docência em Arte lançando lhe um novo 

olhar com vistas à mudança. Rever a prática e pensar as possibilidades no ensino com o 

professor pesquisador como agente desta mudança. É de suma importância também uma 

mediação que coloque o aluno diante do ensino da Arte com possibilidade de apropriação dos 

códigos gramaticais específicos de cada linguagem, suas diversas maneiras de composição e 

contextualização, no tempo e no espaço. O aluno realizando dialogando com o mundo: “ler, 

compreender, refletir, expressar e criar”. Segundo Buoro (2002), só conseguimos ensinar 

Nunca se passaram tantas coisas, mas a experiência é cada vez mais rara. Em 

primeiro lugar pelo excesso de informação. A informação não é experiência. E 

mais, a informação não deixa lugar para a experiência, ela é quase o contrário da 

experiência, quase uma antiexperiência. 
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aquilo que sabemos, assim necessitamos investigar, buscar, ampliar nosso repertório 

“ensinante”, nas mais diversas formas.  

Ao integrar mais de uma disciplina em projetos pedagógicos, pesquisas e planos de 

aula, o docente aprende mais ao investigar outras áreas do conhecimento. Nessa perspectiva a 

interdisciplinaridade só apresenta ganhos, como afirma Gombrich (2012), tanto para o 

professor quanto para o aluno, visto que pode proporcionar uma melhor compreensão abrindo 

um leque de possibilidades sobre as disciplinas estudadas e aprofundar a reflexão sobre outros 

conteúdos. Proporcionam-se também benefícios aos alunos, que passam a ter maior 

engajamento no aprendizado e a ampliação do potencial do professor para intervenções 

efetivas. 

A escola atualmente exige que o aluno permaneça muitas horas na sala de aula, local 

onde escrevem, escutam, refletem, interagem com os seus colegas e aprendem. É de 

substancial relevância transformar as práticas pedagógicas de forma a permitir a interação e 

tornar os conteúdos mais interessantes para melhorar o rendimento acadêmico dos estudantes 

nas áreas envolvidas e quem sabe até a diminuição de desistências dos alunos. Quando a 

atividade é colaborativa o aluno apresenta maior interesse e isso incide diretamente na 

mudança de comportamento, minimizando os problemas de indisciplina tão recorrentes na 

atualidade. 

A junção de mais de uma disciplina em um mesmo projeto é também um fator 

compensatório que estimula os estudantes, porque eles serão avaliados por duas ou mais 

disciplinas por um mesmo trabalho que os permitirão visualizar várias faces de um mesmo 

tema. Falar com proximidade ao professor é uma situação que o trabalho interdisciplinar 

também apresenta, pois o professor passa de mero explanador a orientador e mediador do 

conhecimento. A ideia de professor mediador que interage de forma próxima aos seus alunos, 

compartilhando experiências, em minha opinião, favorece situações de aprendizagem de 

forma mais efetiva. Considero importante, e até mais desafiador aliar a disciplina de Arte a 

disciplinas menos prováveis para provocar o aluno e ele perceber que não há limitações para 

as ações colaborativas. 

 

 

 

 

 

 

Os estudantes aprendem melhor quando participam ativamente da “construção de” 

seu conhecimento por meio de uma combinação de experiência direta, interpretação 

pessoal e interações estruturadas com seus colegas e com o professor. Quando eles 

assumem o papel relativamente passivo de limitar-se a receber a informação que lhes 

chega por meio de lições e da leitura dos livros escolares (o modelo de 

“transmissão”) muitas vezes não conseguem desenvolver compreensão suficiente 

para aplicar o que aprenderam a situações fora de seus livros e das salas de aula 

(FUNDAÇÃO LEMANN, 2015, p.24). 
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As mais diversas teorias da aprendizagem diferem entre si em alguns detalhes, mas 

todas buscam melhorar a educação por meio de suas ideias e todos os envolvidos nas reformas 

educacionais parecem estar de acordo com os teóricos e os especialistas em que para melhorar 

a aprendizagem se deveria prestar mais atenção nos estudantes para que participem 

ativamente do processo de aprendizagem e que tenha maior apreço pela escola.  

 

3.6 Relatos de experiência de proposições interdisciplinares  

 

Para começar, parece-me claro que não há melhor ponto de partida do que apresentar 

as propostas que foram desenvolvidas com os estudantes. Para iniciar o projeto contagio-os 

com as ideias para estimulá-los a adesão do projeto. Um bom projeto interdisciplinar deve ser 

“vendido” de forma a aproximar os alunos dos elementos motivadores, para que “comprem” 

as ideias e participem ativamente. Ao propor uma prática interdisciplinar em sala de aula os 

objetivos devem ser muito bem delineados e explicitados no sentido de alcançar a meta 

planejada. Deve ficar muito claro onde se pretende chegar e também sugerir caminhos a 

percorrer, indicando referências, contextualizando e interferindo quando necessário. 

 

3.6.1 Proposta interdisciplinar - Arte e Matemática 

 

A proposta interdisciplinar entre Arte e Matemática tinha como objetivo desenvolver 

na disciplina de Arte o fazer artístico, a contextualização e a fruição estética com foco na 

apreciação da escultura “Bichos – Caranguejo duplo” – figura 4 - de Lygia Clark em 

processos colaborativos de aprendizagem, para a construção de uma escultura que 

apresentasse o caráter interativo por meio da articulação, a planificação usando triângulos e a 

tridimensionalidade que caracteriza uma escultura. 

As ações foram pensadas considerando-se que teríamos cerca de doze aulas. 

Procurando uma maneira de desenvolver minha atuação junto aos alunos, encontrei na 

Proposta ou Abordagem Triangular de Ana Mae Barbosa, meios para iniciar o 

desenvolvimento do projeto. Utilizando-me da Proposta Triangular segui o caminho que 

passou primeiramente pela leitura da imagem que consiste no ver e apreciar, depois a 

contextualização e por fim a fruição que se traduz no fazer artístico propriamente dito. 

O artigo de Robert Willian Ott (2013) sobre crítica e mediação cultural me 

proporcionou relevantes subsídios para a escolha de uma estrutura tridimensional para uma 

prática educativa de leitura de obra de arte.  
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A possibilidade de aprendizado e construção de conhecimento me indicou diretamente 

ao tipo de atuação que devemos ter enquanto arte educadora, que define o ensino centrado no 

objeto como instrumento para o “ver”. O autor considera o ensino centrado no objeto como 

um componente essencial para a arte-educação. Segundo ele, é essa ação que possibilita a 

descoberta de que arte é conhecimento. Nessa relação podem ser estabelecidos vínculos 

propícios ao aprendizado, pois o “fazer” associado ao “ver” provoca no aluno uma atuação 

ativa e não passiva em relação à arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartilhei a reprodução da obra com os estudantes (Fig. 4) e questionei-os, se uma 

obra original pode transmitir as mesmas sensações que uma reprodução. A maioria dos alunos 

percebeu que a imagem apresentava uma escultura e com a imagem planificada não era 

possível visualizar todos os lados. Então concluíram que a obra no seu original permite maior 

interação. Iniciei a leitura da imagem a partir de um diálogo informal. Segundo Barbosa 

(2014, p.33) o diálogo frente à obra é o melhor antídoto contra a “cultura do convencimento”. 

Para nortear a conversa da leitura da imagem propus as seguintes perguntas: 

 Quem construiu a obra? Foi um homem ou uma mulher? 

 Que material foi utilizado para fazer a obra? 

 Que ano foi produzida? 

 
Figura 4 - Escultura “Bichos – Caranguejo duplo” – de Lygia Clark -1960 

Fonte: https://www.google.com.br/search?q=obra+bichos+de+lygia+clark           
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 É figurativa ou abstrata? 

 Como e porque a obra foi articulada?  

 Que nome daria a obra? 

As respostas foram as mais variadas possíveis, até se chegar a um consenso geral. A 

maioria achou que o autor da obra fosse um homem por causa do material, que deduziram que 

seria um tipo de metal, pela textura e brilho, e como metal é pesado e pouco maleável para 

manusear, concluíram que o autor da obra fosse um homem. Essa questão de gênero deu à 

oportunidade de abrirmos a conversa para a questão do mercado de trabalho e a inserção da 

mulher no mesmo. 

Para Imanol Aguirre in Barbosa, (2014, p.21) tem-se que “aprender a ver” para 

compreender. Isso significa a apreensão dos códigos da obra “não como um código em si 

mesmo, um léxico e uma gramática, mas como exigência e estrutura da própria obra”. 

Assim sendo, percebo o quão importante é se permitir um momento de reflexão e 

leitura da imagem, pois é quando as coisas adquirem sentido e é a partir do exercício que a 

alfabetização cultural acontece. Ela é um dos elementos centrais para que aconteça a 

“educação como oportunidade para a libertação dos desfavorecidos”, afirma Aguirre in 

Barbosa (2014, p.21). 

Após dissecar a imagem com os alunos e retirar dela tudo que nos revela fizemos uma 

contextualização da obra e dei uma pequena “pincelada” na trajetória de Lygia Clark como 

artista plástica mostrando o vídeo do You Tube de Felipe Scovino (2012) - A Arte 

Participativa de Lygia - Lygia Clark: uma retrospectiva. Cedido pelo Itaú Cultural. 

Acrescentei ainda que a escultura foi realmente produzida pela artista que usou alumínio com 

formas geométricas articuláveis por dobradiças. Lygia Clark também foi uma das pioneiras na 

arte participativa ao convidar o observador a “brincar” com os bichos, manipulando-os, 

dialogando e descobrindo possibilidades de formas para essas estruturas que possuem 

características interativas. Barbosa (2014, p.33), nos afirma: 

 

 

 

 

 

Na Matemática a proposição tinha como intenção rever conceitos sobre o estudo de 

triângulos. Os objetivos desta atividade foram rever e fixar conceitos como: 

A contextualização sendo a condição epistemológica básica de nosso contexto 

histórico, [...] não poderia ser vista apenas como um dos lados ou um dos vértices 

do processo de aprendizagem. O fazer arte exige contextualização, a qual é a 

conscientização do que foi feito, assim como qualquer leitura como processo de 

significação exige a contextualização para ultrapassar a mera apreensão do objeto 

(BARBOSA, 2014, p.33). 
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 Compreender o conceito de triângulo. 

 Identificar os elementos básicos de um triângulo. 

 Classificar os tipos de triângulos, dependendo do tamanho dos lados e em 

função dos ângulos. 

 Conhecer e aplicar o teorema de Pitágoras para triângulos. 

O estudo possibilitou os estudantes entenderem os conceitos sobre as propriedades dos 

triângulos e descobrirem as relações entre as formas e as dimensões das figuras criadas com 

as peças da escultura. Puderam também perceber as regularidades e diferenças entre as formas 

criadas, ajudando a entender relações de congruência e semelhança entre figuras geométricas; 

a relação entre as áreas dos quadrados construídos com as medidas dos catetos e da 

hipotenusa de um triângulo retângulo. Como os alunos ainda não tinham revisto a base teórica 

para o estudo dos triângulos com a professora de Matemática, orientei que procurassem o 

conteúdo explicativo no Youtube para entenderem os conceitos matemáticos que seriam 

aplicados no projeto interdisciplinar. Nesse contexto, quando não domino um conteúdo de 

outra disciplina, os recursos tecnológicos e seu uso didático são de grande serventia e são 

importantes suportes pedagógicos. Com essa integração de oportunidades de aprendizagem 

que a tecnologia proporciona, os alunos passam a obter mais sentido no conteúdo que lhes é 

apresentado, com acesso a um aprendizado mais amplo onde um mundo de oportunidades se 

descortina. Os vídeos podem trazer diferentes perspectivas ou encorajar os alunos a conhecer 

um novo ponto de vista, ajudando a desencadear uma discussão. Através do vídeo, segundo a 

Fundação Lemann, as aulas tornam-se mais atualizadas e empolgantes.  

Na abordagem da arte relacionada ao fazer artístico foram envolvidos projetos 

poéticos individuais e colaborativos no campo das artes visuais. Foram adicionados na ação 

os territórios da Arte de processo de criação, forma-conteúdo, materialidade e a relação entre 

arte e público, de maneira que os alunos foram instigados a pesquisar sobre os conceitos, 

materiais e possiblidades de construção de uma escultura.  

Todo princípio artístico parte de processos de criação, com todo o caos que envolve 

um turbilhão de ideias e informações que são inerentes ao ato de criar. Todo conteúdo está 

associado ao tema que por sua vez associa-se ao autor e sua poética no modo de ver e se 

expressar. Toda materialidade se dá em arte por meio das inúmeras possibilidades de 

materiais e a combinação entre eles e para realizar a obra é de grande importância em todo o 

processo de produção.  
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Para ampliar a compreensão, pedi que fotografassem os processos de criação, e 

verificassem as diversas maneiras de articular as formas geométricas e trabalhassem com as 

possibilidades do fazer artístico, possibilitando que suas poéticas pessoais se manifestassem 

de forma devidamente valorizada, no momento de pensar/criar/construir privilegiando desta 

forma o protagonismo.  

Para embasar a proposta solicitei que fizessem o projeto inspirado na obra de Lygia 

Clark, não uma cópia, mas uma interpretação com base num referencial, que pode estar 

explícito ou implícito na obra final. “O que deve se buscar é a criação e não a reprodução” 

(PILLAR, 2001, p.9-21). 

Em seguida solicitei que descrevessem todo o processo de produção da escultura, 

aliando a imagem e a escrita numa parceria multimodal. A multimodalidade engloba, 

portanto, a escrita, a fala e a imagem. No entanto, nesse projeto, detenho-me à 

multimodalidade visual, que resulta da combinação da imagem com o texto escrito, onde 

ambos se complementam, construindo linguisticamente uma mensagem.  

Com os projetos prontos e as ideias já concebidas os estudantes partiram para a 

construção das esculturas. Os materiais escolhidos foram o papelão, caixas de leite e acetato. 

Em seguida cortaram, pintaram e articularam as peças usando fio de nylon. O resultado foi 

belíssimas esculturas interativas e muito lúdicas como se vê a seguir (Fig. 5). 

Apresentamos então as peças e solicitei que os grupos de alunos escolhessem modos 

de expor que fizesse sentido. Agrupando os objetos de acordo com o tamanho, ou cor, ou 

assunto ou tema ou até criando um efeito visual interessante usando uma disposição aleatória 

de alturas e larguras. Organizar uma exposição não é uma tarefa simples, pois requer reflexão 

e sentido lógico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 - Escultura construída por uma aluna 

Fonte: Autor 
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Como subsídio às situações de aprendizagem, como sugere o Caderno do Aluno in São 

Paulo (2009, p. 21), foi realizada a leitura e entendimento da citação de Lygia Clark “Nós 

somos os propositores”, livro-obra de 1964. 

 

 

 

 

 

 

Antes de iniciarmos a conversa, sugeri que um aluno de cada grupo gravasse no 

celular, a fala daquele colega do grupo que se posicionou na roda de conversa sobre o 

conteúdo discutido, como forma de registrar o conteúdo da discussão para ser transcrito 

posteriormente. Refletimos sobre a questão da relação entre arte e público e o teor da 

ludicidade e interatividade da obra da artista. 

Ao destrincharmos o texto sobre o significado de cada parágrafo nos foi possível 

perceber a importância da relação entre a arte e o público e de como a mediação cultural, 

provoca interações de diálogo e comunicação entre o leitor que contempla a obra. Concluímos 

com o texto de Lygia Clark, que qualquer que seja a linguagem que o artista propõe para 

expressar sua a arte ele precisa do público para apreciar, divulgar e eternizar a obra do artista. 

A noção da arte como “ato” segue a de “proposta”. A proposta, anterior ao ato, é 

advento, emergência, urgência de comunicação com o outro. A artista se postula como um 

molde vazio a ser preenchido pelos outros: “estamos a vosso dispor”: a arte seria um diálogo 

entre sujeitos cúmplices, uma operação compartilhada no aqui e agora (MELENDI, 2012). 

A seguir pedi que ouvissem as gravações e transcrevessem as conclusões que o grupo 

chegou a cerca da interpretação e decodificação do texto. Compartilhamos as escritas, por 

meio da leitura dos textos. Dionísio (2006) explica a importância de provocar situações de 

aprendizagem que envolva a leitura e interpretação, escrita e oralidade. O uso de ferramentas 

tecnológicas traz a tona um novo caminho para a escolarização, o Letramento Visual e Digital 

que consiste em ensinar a ler e escrever dentro de um contexto onde a escrita e a leitura 

tenham sentido e faça parte da vida do aluno (SOARES, 2003). 

O diálogo e o pensamento reflexivo nascem e crescem em situações como esta, 

permitidas pelo envolvimento entre os integrantes da sala de aula. Outra ação que também 

permitiu muitas reflexões foi escrever sobre o assunto em pauta e analisar uma obra, emitir 

opinião sobre um texto, fazer uma avaliação sobre a sua participação, entre outras coisas. A 

Nós somos os propositores; nós somos o molde; cabe a você soprar, dentro dele o 

sentido da nossa existência.  

Nós somos os propositores: nossa proposição é o diálogo. Sós, não existimos; 

estamos a vossa mercê. 

Nós somos os propositores: enterramos a obra de arte como tal e chamamos você 

para que o pensamento viva através de sua ação. 

Nós somos os propositores: não lhes propomos nem o passado nem o futuro, mas o 

agora (CLARK, 1980. p. 31). 
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elaboração da escrita obrigava-os a pensar enquanto escrevem e ao escrever, pensam no 

conteúdo e na melhor forma de dizê-lo. Esta experiência lembrou-me uma citação de Larrosa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A construção de significados coletivos compartilhada por todos, auxiliou também na 

disciplina dos alunos, alguns alunos mais indisciplinados e resistentes em relação ao projeto 

se mostraram mais maleáveis. Compartilhar ideias e pensamentos e propor uma proximidade 

entre o professor e aluno são uma situação (ainda) pouco comum em sala de aula, e isso gerou 

maior empatia e também respeito ao perceberem uma situação diversa de mediação. A ideia 

de professor mediador que interage de forma próxima aos seus alunos que partilha 

experiências, em minha opinião, favorece situações de aprendizagem de forma mais efetiva. 

 

 

3.6.2 Proposta interdisciplinar Arte e Química 

 

A proposta interdisciplinar entre Arte e Química consistiu numa parceria com a 

Academia de Ciências da escola para extrair por processo de filtração e separação a proteína 

do leite (caseína) do soro. A partir da separação obtivemos a caseína e a utilizamos como 

aglutinante para misturá-la com o corante de anilina e adicionamos água sanitária para evitar 

fungos na tinta. A combinação dos elementos resultou em uma tinta espessa e fácil de utilizar 

em pinturas.  

Pensar a leitura como formação implica pensá-la como uma atividade que tem a ver 

com a subjetividade do leitor: não só com o que o leitor sabe, mas, com o que ele é. 

Trata-se de pensar a leitura como algo que nos forma (ou nos de-forma ou nos trans-

forma), como algo que nos constitui ou nos põe em questão naquilo que somos. A 

leitura, portanto, não é só um passatempo, um mecanismo de fuga do mundo real e 

do eu real. E não se reduz tampouco a um meio para adquirir conhecimentos. No 

primeiro caso, a leitura não nos afeta, dado que transcorre num espaço-tempo 

separado: no ócio, ou no instante que precede o sonho, ou no mundo da imaginação. 

Mas nem o ócio nem o sonho nem o imaginário se misturam com a subjetividade 

que comanda a realidade, posto que a “realidade” moderna, aquilo que nós 

entendemos por “real”, define-se justamente como o mundo sensato e diurno do 

trabalho e de toda vida social. Mas nem sempre isso foi assim. No segundo caso, a 

leitura tampouco nos afeta dado que aquilo que sabemos se mantém exterior a nós. 

Se lemos para adquirir conhecimentos, depois da leitura sabemos algo que antes não 

sabíamos, temos algo que antes não tínhamos, mas nós somos os mesmos que antes, 

nada nos modificou. E isto não tem a ver com o conhecimento, senão com o modo 

como nós o definimos.  O conhecimento moderno, o da ciência e o da tecnologia, 

caracteriza-se justamente por sua separação do sujeito cognoscente. Mas isto é 

também algo historicamente contingente. A primeira face do meu tema, a saber, a 

leitura como formação, seria tentar pensar essa misteriosa atividade que é a leitura 

como algo que tem a ver com aquilo que nos faz ser o que somos. E para mim a 

questão da formação está magistralmente enunciada no subtítulo de Ecce Homode 

Nietzsche. Wie man wird, was man ist, como se chega ser como se é (LARROSA, 

2011, p.12). 
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As características da tinta a base de caseína apresenta uma maleabilidade que permite 

a mistura das cores entre si possibilitando efeitos de uma plasticidade muito interessante. A 

finalidade da proposta era entender o processo químico da separação da proteína do leite e  as 

possibilidades do material na utilização para produzir pinturas dentro da área de Arte a partir 

do estudo da manifestação Impressionista na pintura para que aprendam a valorizar a 

produção artística dos múltiplos grupos sociais, em tempo e espaço diferenciados , com 

atenção e respeito referentes às suas qualidades específicas enquanto manifestação, 

proporcionando momentos de fruição e apreciação e ampliando o olhar a acerca da cultura e 

heranças culturais que marcam a trajetória humana (BRASIL, 2000). 

Inicialmente passei o vídeo didático. “O Escândalo Impressionista” que encontrei no 

You Tube (NASCIMENTO, 2009). O vídeo contextualiza historicamente o movimento 

artístico e apresenta obras de diversos artistas impressionistas como Monet, Manet, Renoir, 

Cezzane, entre outros. A tecnologia na era contemporânea nos dá acesso aos mais variados 

tipos de arte. As apropriações e reproduções são tantas que podemos acessar toda a história do 

homem em apenas um “clic”. As diferentes formas em que a tecnologia está contribuindo para 

a transformação do contexto contemporâneo nos permite absorver significativo percentual de 

conhecimento. Infelizmente, na educação as mudanças não estão acontecendo de forma tão 

rápida quanto à velocidade da tecnologia, gerando um distanciamento que necessita ser 

superado. Ter acesso ou não as tecnologias da informação pode se constituir uma forma de 

discriminação na atualidade entre os que têm e os que não têm acesso aos computadores 

(BRASIL, 2000). 

Os jovens da contemporaneidade agem e se comunicam de novas maneiras, suas 

relações sociais são pensadas de forma diferente. Vivenciam a força do mercado de consumo 

e das novas mídias. Nessa perspectiva, estabelecem relacionamentos diferentes com a escola 

em relação a outros tempos, porque seu contexto social tem maior dinamicidade, conhecem e 

manejam as mais diversas ferramentas tecnológicas exigindo maior reflexão sobre as 

diferenças no convívio social (SÃO PAULO, 2006). 

Essa tecnologia que domina o mundo contemporâneo contribui para um processo de 

aquisição de conhecimentos fora do espaço escolar. O professor tem o importante papel de 

mediar essa informação, isto porque a cognição não se efetiva mais numa via de mão única 

onde ele, o professor é o detentor do saber. Ensinar demanda paciência e respeito ao tempo do 

aluno, permitindo que ele explane sua opinião utilizando-se do seu vocabulário para se 

expressar. Assim como o professor, o aluno possui saberes, experiências e vivências ele não é 

uma folha em branco, cada um, sua maneira, tem seu capital cultural, emocional ou 
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linguístico e nessa multiplicidade de saberes não deve existir hierarquia, mas a troca dos 

mesmos (MARTINS; PICOSQUE; GUERRA, 2010). 

Atualmente na contemporaneidade, saber ler é extremamente importante, é 

desenvolver um olhar mais apurado que perceba os sentidos implícitos num texto escrito ou 

imagético, que saiba atribuir significado e encontrar respostas por meio do que se lê 

(SANTAELLA, 1993). 

É inegável a importância que um trabalho de leitura e de mediação entre a palavra e a 

imagem requer atualmente na perspectiva de conhecimento, de humanização e de inserção 

social minimizando as desigualdades sociais dos alunos e a não reprodução daquilo que lhe 

foi imposto socialmente tornando-se um diferencial na formação para a inclusão ou exclusão 

do indivíduo. O educador que media o conhecimento promove a inclusão cultural de todos e 

opõe-se a educação “bancária” que segundo Freire (2014, p.36) desarmoniza a relação 

educador-educando distanciando o aluno de uma educação mais humanizada e verdadeira.  

Ao propor a leitura e análise das obras utilizei o método comparativo de leitura Image 

Watching, (olhando imagens). O método foi sistematizado por Robert Willian Ott e envolve a 

leitura de duas ou mais obras visuais, com o objetivo do indivíduo apontar as diferenças e 

semelhanças visuais entre as obras. Selecionei duas obras: A obra Impressões do nascer do sol 

de Claude Monet de 1893, com técnica de óleo sobre tela e pertence ao acervo do Museu 

Marmottan em Paris (Fig. 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6 - Pintura de Claude Monet- Impressões do nascer do sol 

Fonte: https://www.google.com.br/search?q=impressionismo&espv 
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E a obra de Édouard Manet pintando o amigo Claude Monet, em seu ateliê de 1874, 

com técnica de óleo sobre tela e pertence ao acervo da Pinacoteca de Munique (Fig. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No primeiro estágio o aluno deve apenas olhar as obras e descrevê-las de maneira a 

desmontá-las e delas retirar todos os detalhes e anotar numa lista tudo o que perceber para 

posteriormente compartilhar com o restante do grupo. O importante é que os alunos emitam 

suas opiniões e verbalizem suas percepções partilhando-as com os demais (BARBOSA, 

2013). 

Segundo Freire (1989) o processo que envolve uma compreensão crítica do ato de ler 

não termina na decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas se prolonga 

e vai de encontro com as vivências de mundo. 

No segundo, deverá analisar e destacar os elementos e a estrutura da linguagem 

plástica, para perceber como a composição foi feita. A investigação de processos de criação 

de um artista dá subsídios para compreender o percurso específico utilizado pelo artista 

durante sua prática de criação e invenção e conhecer a prática de outrem possibilita aumentar 

o próprio repertório de conhecimento enriquecendo o modo de ver e perceber o mundo. As 

ideias inerentes à obra de arte constituem-se elementos essenciais à crítica e fonte de 

inspiração aos alunos. 

 
Figura 7 - Pintura de Édouard Manet- Claude Monet pintando em seu ateliê  

Fonte: https://www.google.com.br/search?q=impressionismo&espv 
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No terceiro, o educando fará diversas interpretações do objeto, expressando seu 

sentimento em relação a ele. A interpretação não tem limites. A arte educação engloba 

inúmeras expressões e ideias na aula de arte encarando como algo muito positivo, pois são as 

respostas pessoais e sensoriais dos alunos que mostra como eles se sentem em relação a obra 

de arte e permite por meio de depoimentos pessoais que entreguem nos seus relatos pessoais 

as próprias experiências que pertence ao próprio “capital cultural”. 

No quarto momento, a fundamentação, o conhecimento do aluno será ampliado com 

informações sobre o objeto, o artista e o conjunto de sua obra, para fixar conceitos já vistos 

anteriormente no vídeo didático. A utilização do acervo bibliográfico próprio, no qual 

disponho na sala de aula, como livros, reproduções e catálogos de exposições instiga a  novas 

descobertas e insere o aluno à  erudição. Dispor de catálogos de museus em sala de aula para 

despertar a curiosidade dos alunos é um recurso simples e barato para introduzi-los no mundo 

dos museus e exposições, pois o catálogo é importante fonte contextualização que é 

apresentado de forma muito didática. 

A última etapa, que culmina na categoria “revelando”, é reservada para a fruição 

estética do aluno. Uma nova obra é criada por uma forma artística ou uma transformação. 

Com o estudante mais informado e suficientemente afastado da obra como modelo e 

referência ele cria um novo trabalho usando uma linguagem artística (BARBOSA, 2013). 

O uso do Image Watching aproxima os alunos de uma educação abordada em museus 

proporcionando um conhecimento universal e global das produções artísticas e da crítica da 

arte (BARBOSA, 2013). 

Para o momento de fruição estética, momento em que a obra se revela para aquele que 

percorreu todo o caminho proporcionado pelo Image Watching, providenciei músicas de 

Claude Debussy, pelas suas ligações com a poesia simbolista e com o Impressionismo, para 

inspirar os alunos em suas pinturas enquanto ouviam a música. 

O momento da fruição estética é individual e é onde repercuti em cada um as 

sensações, emoções e maneiras de pensar. 

Quando nos postamos frente uma obra ou paramos para ouvir uma música nos 

deleitamos e a recriamos em nós. Segundo Martins et al (2010, p.67), “a contemplação nunca 

é passiva, algo de nós penetra na obra ao mesmo tempo que somos por ela invadidos e 

despertados para novas sensibilidades”. 

As pinturas foram realizadas ao ar livre, a maneira dos Impressionistas, no jardim do 

lado externo da escola. Lá os alunos procuraram captar a luz e imprimir seus efeitos por meio 

das pinturas. Fizemos as apreciações e comparamos as pinturas com a música e dialogamos 
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sobre as similaridades entre a obra visual e a musica. Propus que registrassem o percurso 

percorrido em uma síntese para ser compartilhada entre os colegas da sala de aula envolvendo 

o que aprenderam em relação ao processo químico de separação da proteína do leite, e todo o 

caminho que trilharam em Arte, contando o que aprenderam e também como perceberam a 

parceria interdisciplinar entre Arte e Química. 

Os registros são importantes fontes de avaliação tanto para o aluno, que pode perceber 

o caminho que percorreu para ampliar o próprio conhecimento como para o professor que 

pode valorizar mediar e intervir no processo vivido por meio da avaliação. 

A exposição (Fig. 8) com seus modos de expor é uma tarefa que também envolve 

aprendizagem. O estudante tem que selecionar agrupar e dispor os objetos de acordo com o 

tamanho, cor, assunto ou tema. Criar um efeito visual interessante na forma de expor requer 

senso de organização, percepção e lógica para otimizar o espaço a ser utilizado. 

 

 

Figura 8: Pinturas 

Fonte: acervo do autor 

 

 

3.6.3 Projeto Interdisciplinar Arte, Física e Filosofia 

 

As ações foram pensadas considerando-se que teríamos cerca de dezoito aulas para 

conceber e finalizar o projeto. Procurando uma maneira de desenvolver minha atuação junto 

aos alunos procurei já de antemão, estimulá-los e desafiá-los propondo situações de 

aprendizagem, utilizando técnicas de brainstorming ou tempestade de ideias, que consiste 

numa técnica de dinâmica em grupo que é aplicada para explorar a potencialidade criativa de 

um indivíduo ou do grupo. Essa técnica se utiliza da diversidade de pensamentos e 

experiências para gerar diferentes soluções para um mesmo tema e compartilha qualquer 
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pensamento ou ideia que vier à mente a respeito do tema tratado. Com isso, propus um jogo, 

onde o grupo que apresentasse o maior número possível de ideias, visões, propostas e 

possibilidades sobre o tema sugerido ganharia um prêmio. A descontração que o jogo 

permitiu foi muito eficaz para que os alunos abraçassem o projeto para então, seguirmos 

adiante.  

A ação interdisciplinar entre Arte, Física foi realizada com vistas ao movimento 

cinético na obra de arte. Apresentei vídeo Abraham Palatnik – A Reinvenção da Pintura da 

exposição que aconteceu entre 2 de julho e 15 de agosto de 2014 no Museu de Arte Moderna 

(MAM). O vídeo é encontrado em http://mam.org.br/exposicao/abraham-palatnik/ e mostra as 

especificidades da arte cinética, que estão relacionadas ao movimento que constituem o 

princípio de sua estruturação. O vídeo foi importante subsídio, porque permitiu que os 

estudantes percebessem a essência da Arte Cinética, o movimento, corrente que explora 

efeitos visuais por meio de movimentos físicos e ilusão de ótica, utilizando pesquisa visual e 

rigor matemático em obras com instalações elétricas que criam movimentos e jogo de luzes. 

O cinetismo rompe com a condição estática da pintura e apresenta a obra como um 

objeto móvel, que não apenas traduz o movimento, mas que está em movimento. Classifica-se 

não apenas os que lidam com o movimento real, mas também aqueles que implicam em 

movimento ótico. Ao unir estética à tecnologia, Palatnik utiliza movimento, luz e tempo como 

instrumentos para a criação de obras com grande potencial visual e poético, lançando os 

fundamentos de uma corrente artística que ficou conhecida como arte cinética, na qual as 

fronteiras entre pintura e escultura se confundem e se ampliam.  

Subsidiada pelo Projeto da Academia de Ciência na escola, que consiste em uma 

parceria do Instituto Braudel com escolas públicas. A Academia mostrou várias possibilidades 

de objetos cinéticos que poderiam ser utilizados para aliar a Física e a Arte. Como estes 

trabalhos iam compor a mostra cultural que aconteceria no final do ano de 2014, o professor 

de filosofia interessou- se pelo tema e entrou na parceria interdisciplinar. Segundo Carlos 

(2006) ao se ampliar o trabalho disciplinar articulando as atividades docentes numa ação 

coordenada e orientada com objetivos bem definidos, aproxima o aluno e desperta seu 

interesse. 

Para Fazenda (1994), a interdisciplinaridade propõe a capacidade de dialogar com as 

diversas ciências, fazendo entender o saber como um e não partes, ou fragmentações. 

Para ilustrar e propiciar aos alunos soluções viáveis, selecionamos algumas 

possibilidades com materiais acessíveis e baratos para o desenvolvimento e construção dos 

projetos. A materialidade dá consistência e significado físico à obra de arte, a escolha do 

http://mam.org.br/exposicao/abraham-palatnik/
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material demanda pesquisa e conhecimento porque é a partir do material que a obra se 

concebe. 

Segundo Pareyson in São Paulo (2000, p.48) “separar a obra da sua matéria é 

impossível. A matéria é insubstituível: a obra nasce como adoção de uma matéria e triunfa 

como matéria formada.” Ao se conceber projetos em arte que envolve o fazer artístico, deve-

se ficar muito atento à questão do material que se vai utilizar sua relação custo x benefício. 

Para fazer um bom trabalho não são necessários materiais caros, pelo contrário, materiais que 

muitas vezes descartamos no lixo podem se transformar em valiosos suportes para projetos 

artísticos. A ideia está justamente em usar o potencial criativo para transformar o que temos 

em mão em uma obra interessante e que satisfaça por assim dizer, o artista que a concebeu. 

Sugerimos instrumentos cinéticos para abarcar as propostas das disciplinas de Arte, 

Física e Filosofia, que tivessem movimento, mas que não precisasse de motores devido ao 

custo. Os instrumentos sugeridos foram o pêndulo (ondas), o móbile, experiência com tensão 

superficial, caleidoscópio, ilusões de ótica (fenaquistoscópio e zootrópio), para serem 

apresentados na Mostra Cultural. 

Na Física foram abordados os conteúdos da energia cinética e como ela se transforma 

em energia devido ao movimento. É o caso de um corpo que recebe energia em forma de 

trabalho, e todo este trabalho se converte em energia de movimento.  

Primeiramente os alunos aprenderam os conceitos para depois descreverem seus 

projetos embasados nas aulas de física. Estudaram os movimentos dos corpos, sendo 

principalmente os movimentos lineares e circulares como o Movimento Retilíneo Uniforme 

(M.R.U) e Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (M.R.U.V). 

Na disciplina de filosofia o professor abordou questões onde procurou discutir a 

importância dos estudos de gênero para a história, propondo discussões sobre o homem e a 

mulher na sociedade contemporânea, o preconceito e a discriminação e a questão da 

homossexualidade como parte integrante da construção da misoginia. 

Os alunos inicialmente, demonstraram pouco otimismo sobre a questão de unir as três 

disciplinas em um só projeto, entretanto convenci-os mostrando o lado positivo pois 

apresentariam apenas um trabalho e seria um desafio interessante, mas para tanto teriam que 

trabalhar e pesquisar sobre os assuntos e teriam que exercitar a criatividade procurando 

soluções para o problema. 

Para Ostrower (1977) in Barbosa (2014, p.6) a criatividade não existiria na arte se não 

estimulássemos o fazer artístico, como um fazer intencional, produtivo e necessário, que 

amplia a capacidade e se desdobra conforme ela é estimulada, gerando soluções criativas. 

http://www.infoescola.com/fisica/energia-cinetica/
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Após as pesquisas abri para uma roda de conversa com os grupos para que tirassem as 

dúvidas e amadurecessem suas ideias compartilhando com o restante da sala. Orientei que 

registrassem todas as ideias, porque a partir de retalhos mentais poderiam chegar a excelentes 

e criativos resultados. 

A ação pedagógica acaba sendo determinante quando impulsiona os estudantes para 

pensar, refletir e chegar às próprias respostas utilizando seu próprio repertório intelectual, de 

experiências e vivências. Não devemos encarar o aluno como uma página em branco, 

devemos rechaçar a ideia da autoridade pedagógica, que segundo Bourdieu (1975) está 

presente naquele professor que se coloca numa posição de detentor do saber e agente 

encarregado da tarefa de transmissão de todo conhecimento e cultura. O professor deve ser o 

agente da mudança e não um reprodutivista de uma educação pronta e de baixa qualidade. 

As pesquisas seguiram seu curso nas aulas de arte, até que após muita pesquisa e 

discussão chegamos a um denominador comum. O trabalho se estruturou inicialmente na 

leitura coletiva de obras de arte que propus com uma mediação baseada na Proposta 

Triangular (contextualização, apreciação e fazer artístico). Cada grupo escolheu um projeto 

cinético para desenvolver na aula de arte, mas a montagem foi realizada em parceria com 

Academia de Ciências e pelo professor de física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O pêndulo (Fig. 9) foi construído a partir de uma série de seis pêndulos, que foram 

presos próximos uns aos outros com mesma distância. Cada um dos pêndulos foi preso à 

armação, por meio de duas cordas de comprimentos e massas iguais. Quando uma bolinha se 

levantava de sua extremidade, ela adquiria energia potencial e, ao ser solta, chocava-se com as 

outras e transferia energia e quantidade de movimento para o sistema, de forma que a bolinha 

 
Figura 9 – O pêndulo 

Fonte: Acervo do autor 
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da extremidade oposta levantava-se também. O movimento repetia-se por várias vezes até 

parar em razão das perdas de energia que ocorriam no sistema. Como as esferas eram ocas, 

foram preenchidas com pequenos guizos que ao chocarem-se provocavam uma ondulação e 

um interessante efeito sonoro que foi explorado em arte. Para integrar a disciplina de Filosofia 

foi relacionada às questões do preconceito e homofobia representada pelas cores usadas na 

bandeira do movimento que representa as minorias (LGBT) e também relacionou o 

movimento do pêndulo a questões sociais coma ideia de que uma atitude positiva de 

igualdade e respeito pode ser transferida para quem está próximo e gerar um movimento a 

favor das minorias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O experimento Tensão Superficial (Fig. 10) é muito interessante, pois envolve também 

química. O experimento permite explicar os conteúdos de polaridade, solubilidade e como os 

detergentes agem para remover a gordura. São necessários materiais simples: pratinho de 

plástico, leite, detergente e corante alimentício de várias cores. O leite é despejado 

cuidadosamente no prato, adiciona-se gotas dos corantes alimentícios de diferentes cores no 

leite e pinga-se uma gota de detergente no meio, então as cores passam a se movimentar. O 

efeito visto ocorre porque o detergente dissolve a mistura de leite e corante. O leite é uma 

mistura de várias substâncias, principalmente água e gordura. No entanto, o leite que 

compramos para consumir é homogeneizado, o que significa que por meio de processos 

industriais a gordura do leite passa por um furo muito pequeno que quebra os glóbulos de 

gordura, tornando-os minúsculos e fazendo com que fiquem em suspensão no leite. 

 
Figura 10 – Tensão Superficial 

Fonte: Acervo do autor 
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Assim, os corantes não se misturam no leite por causa de sua gordura. Mas o 

detergente é um agente tensoativo, que é capaz de quebrar essa tensão superficial que impede 

o corante de se dissolver no leite. O experimento é muito bonito e chama a atenção com o 

movimento das cores. Para tratar do cinetismo na arte, os estudantes filmaram o movimento 

das cores e justificaram a relação com o tema de filosofia abordando também as questões de 

gênero e minorias, comparando metaforicamente o leite com o corante ao preconceito de 

gênero, classe social ou cor e o detergente que é capaz de quebrar a tensão superficial foi 

interpretado como as pessoas que com pequenas atitudes assertivas movimentam a sociedade 

para transformá-la num bem melhor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O fenaquistoscópio e zootrópio (Fig. 11) são dispositivos ópticos mecânicos 

construídos com círculos, cilindros com uma sequência de imagens. Girando esses objetos 

com velocidade, tem se a ilusão do movimento: a animação que é a arte e técnica que da vida 

e simula ações através da ilusão do movimento, proporcionada pela apresentação de uma 

sequência de imagens estáticas. 

O Fenaquistoscópio consiste num disco preso pelo centro com um arame ou uma 

agulha grossa de forma a poder-se fazê-lo girar rapidamente. Nas extremidades do disco, e 

entre as ranhuras, são desenhadas figuras em posições diferentes, mas sequenciais. O 

observador segura o disco em frente a um espelho com as imagens voltadas para este, olhando 

através das ranhuras e girando o disco, as figuras adquirem movimento. Já o Zootrópio ,como 

 
Figura 11 – Fenaquistoscópio e Zootrópio 

Fonte: Acervo do autor 
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ficou mais conhecido, consiste em um tambor posicionado sobre uma base giratória onde 

pode ser utilizada uma roda de bicicleta. Nas laterais, para se construir o tambor, foi utilizado 

papel cartão com vários orifícios. Em seu interior foi colocada a tira contendo as imagens, que 

questionavam a dependência e relação exacerbada do homem com a tecnologia, para serem 

animadas. Ao acionar uma manivela ligada a roda de bicicleta, o tambor girava em 

determinada velocidade e o observador conseguia, por intermédio dos orifícios, apreciar a 

animação feita na tira de papel. Os estudantes do grupo quiseram abordar a questão sobre os 

efeitos da tecnologia sobre a conduta humana e sua dependência pela mesma, que se reveste 

de grande ambiguidade, tanto pelas consequências positivas, pois facilitam nossas vidas 

quanto pelas negativas, pois diminui a qualidade das relações entre as pessoas e enfraquece e 

despersonaliza as relações humanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A essência da obra emerge do contexto da Arte Conceitual relacionada a contextos 

sociais de interatividade, como critica social, liberação e política. A Arte Conceitual é um 

movimento artístico de vanguarda que teve seu ápice na Europa e nos Estados Unidos durante 

a década de 1960 e 1970. Foi uma espécie de reação ao formalismo da arte, principalmente 

europeia, como o próprio nome indica, trata-se de uma expressão artística mais focada nos 

conceitos, reflexões e ideias, em detrimento da própria estética da arte. As ideias artísticas 

da arte conceitual se espalharam pelo mundo, chegando também ao Brasil na década de 1970. 

A proposta lançada aos alunos tinha que abarcar as características da Arte Conceitual e 

também apresentar interatividade e para alcançar tais objetivos ela foi elaborada de forma a 

envolver o espectador que ao manipular as rodas de bicicletas (Fig.12), ligadas por um eixo. 

 
  Figura 12 – Arte Conceitual 

  Fonte: Acervo do autor 
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Ao ser acionadas, as rodas ora se aproximavam, ora se distanciavam. A participação do 

espectador nesse tipo manifestação artística tinha como intenção a informação e interação, 

possibilitando desse modo a reflexão sobre a homofobia e o preconceito de gênero e cor.  

O resultado da Mostra Cultural foi muito positivo e alcancei meu objetivo maior ao 

final do projeto com cada grupo. Ao estimular, desafiar, propor e possibilitar situações de 

aprendizagem, os alunos construíram conhecimento, trabalhando sempre em grupo, sendo 

estimulados por discussões, permitindo muitas trocas de ideias e experiências, pois escutar o 

outro é tão importante quanto falar. 

Como venho desenvolvendo essas práticas interdisciplinares com as mesmas turmas 

do Ensino Médio desde o ano de 2013 interessou-me verificar se essas práticas pedagógicas 

poderiam me dar indícios do avanço desses alunos relacionados às múltiplas leituras do verbal 

e não verbal. Como as avaliações externas do Exame do Ensino Médio (ENEM) tem essa 

característica de correlacionar a integração entre dois gêneros textuais, o escrito e o imagético 

em suas avaliações, selecionei e me apropriei de algumas questões com o intuito de perceber  

índices de desempenho dos alunos nesse tipo avaliação. 

Para obter estes índices e coletar dados para análise consonantes às propostas que 

venho realizando, embasadas na Proposta Triangular, compreendendo as leituras de obras de 

arte, contextualizações, fruição estética enriquecidas com outros recursos expressivos como: a 

descrição de processos de criação, análises de textos, leitura e oralidade, selecionei sete 

questões que integram as linguagens verbais e não verbais com diferentes níveis de 

proficiência e apliquei as avaliações nos 1ºs; 2ºs e 3ºs anos. 

Constatei que os 1ºs anos tiveram mais dificuldades em relação aos 2ºs e 3ºs anos 

como mostra o gráfico em seu total geral por série (Fig. 13). Foi possível perceber por meio 

desse gráfico, um aumento discreto, mas significativo em relação ao desempenho dos alunos 

por série. Como os alunos dos primeiros anos obtiveram um resultado inferior aos segundos e 

estes inferior ao dos terceiros anos, pude concluir que este discreto avanço por série, se deveu 

às práticas de sala de aula que me deram subsídios para verificar se essas experiências de 

formação estão também fortalecendo a aprendizagem dos alunos.  

A Arte pode auxiliar de forma eficaz na área de linguagens, abordando os 

acontecimentos e percepções da vida por meio de práticas artísticas. O reconhecimento da 

importante relação que a Arte tem com o processo educativo, me fez enxergar que era 

necessário pensar novos modos de aproximar a arte do aluno. Nessa perspectiva as 

proposições interdisciplinares que abordei como apresentavam possibilidades de múltiplas 

leituras, percebi que, com essas experiências de formação como é relevante apresentar de 



    102 
  
  

maneira intensiva outros modos de fazer arte. Provocar a reflexão, transpor limites e fronteiras 

do fazer artístico a partir da arte como ideia em detrimento do visual da arte onde a aparência 

é mais importante que o conteúdo, sendo assim, o principal material dessas proposições é 

apresentar a arte como uma linguagem que pode contribuir para ampliar as reflexões, tendo 

em vista que os alunos, na posição de sujeitos leitores, tenham a possibilidade de aprimorar 

suas habilidades de sentidos, aumentando dessa forma suas capacidades letradas. 

  

 
 

Figura 13 – Índice de desempenho em sala de aula 

Fonte: Autor 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Embora no campo da educação seja comum a pretensão de se prescrever caminhos, 

diretrizes e soluções, o que pretendi com esta pesquisa foi trilhar percursos teóricos 

metodológicos e refletir sobre a minha prática pedagógica compartilhando algumas 

experiências, não pretendendo com isso apontar uma direção. A arte é em si um abrir de 

portas, ela não comporta a acomodação e está em permanente movimento. 

O caminho percorrido para chegar a estas considerações finais foi longo e árduo. O 

material humano que tinha em mãos em seus vários trechos foi a melhor forma de ampliar o 

diálogo educador/educando, serviu-me como inspiração para algumas ações no sentido de que 

a escola deixe de ser um espaço de reprodução de discursos prontos e se transforme em um 

espaço da relação dos saberes do aluno, com a prática desenvolvida, enfim, um espaço de 

experiências significativas. 

Compreendi que com propostas centradas na prática docente e no trabalho 

permanentemente voltado ao desenvolvimento de competências e habilidades, e ainda apoiadas na 

associação de mais de uma disciplina, as potencialidades das linguagens são mais exploradas 

resultando na experiência interdisciplinar onde as disciplinas envolvidas são fortalecidas. A 

reflexão sobre o resultado do aprofundamento teórico baseado nos autores pesquisados e nos 

dados obtidos pelos sujeitos dos experimentos, trouxe-me outros elementos que me 

impulsionaram a continuar pensando em propostas que possam dar ainda mais qualidade as 

minhas aulas.  

Na pesquisa foram explicitadas algumas práticas docentes que me possibilitaram 

perceber a alteração na maioria dos alunos que participaram desta experiência. Verifiquei um 

maior interesse na realização das atividades e uma atitude mais atenta, levando-os ao 

entendimento de que a procura do conhecimento relacionado à Arte, vai muito além do 

“fazer” por “fazer” e que a Arte como competência leitora do verbal e não verbal pode 

conduzi-los ao aumento de suas capacidades de leitura, reflexão, percepção e criação.   

Essa dissertação tratou de explanar de forma simplificada que por meio da prática 

docente é possível intensificar o senso crítico e ampliar a capacidade de produção de 

conhecimentos e de organização do trabalho em sala de aula, e ainda que, ao se valorizar  a 

identidade cultural dos alunos, considerando a  bagagem cultural que eles “carregam”, pode-

se obter um melhor aproveitamento da aprendizagem. Meu objetivo foi investigar questões 

pertinentes às dificuldades que os estudantes têm na interpretação de imagens na composição 
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da linguagem verbal e não verbal com vistas a melhor inserção do aluno no mundo 

contemporâneo.  

Pode-se inferir do contexto apresentado que ao propor experiências interdisciplinares e 

ao valorizar as poéticas pessoais envoltas no processo de ensinar/aprender, os resultados 

geraram produções artísticas muito significativas que muito contribuíram para a melhoria da 

interpretação de imagem por parte dos alunos.  

Um dos elementos motivadores para este trabalho reside em minhas insatisfações e 

inquietações, oriundas no confronto entre tudo o que passo atualmente em sala de aula como 

professora e aquilo que passei como aluna, objetivando ressaltar a relevância da Arte como 

área de conhecimento e suas relações com as outras disciplinas.  

Embora minhas palavras possam reproduzir discursos prontos, os resultados obtidos 

na pesquisa e as ideias apresentadas nas experiências puderam comprovar que boas práticas 

podem gerar significativos avanços. 

A busca por novos caminhos no “ensinar/aprender” Arte na escola depende deste 

olhar. Nenhuma outra condição é mais relevante que o preparo do professor construindo um 

espaço de fruição, reflexão e ação. O arte educador é o primeiro pesquisador de sua aula. Ele 

é o planejador, o apreciador de arte, o organizador da aula e do espaço, o estudioso da arte, o 

profissional da escola, o incentivador da produção, o estimulador do olhar crítico, o inventor 

de formas de apreciação, de ideias e acima de tudo aquele que tem olhos e ouvidos atentos 

para perceber o aluno. 

As estratégias possibilitaram retirar de cada um, maneiras singulares de expressão em 

Arte. Nessa perspectiva, o estímulo, o desafio e proposições de situações de aprendizagem 

significativas, auxiliaram o aluno na construção do seu próprio saber. Por outro lado, a 

curiosidade e a vontade de aprender desses alunos possibilitou que houvesse mudança em 

seus comportamentos, levando-os a valorizarem as aulas de Arte. 

As aulas tornaram-se mais produtivas permitindo-me propor experiências 

interdisciplinares; valorizar poéticas pessoais; provocar pensamentos sobre arte; expandir o 

processo criativo, inspirando, mediando e instigando as ações. A aprendizagem estruturada 

em diferentes saberes e conteúdos que promoveu conhecimentos interdisciplinares e 

atividades baseadas em projetos permitiu que os estudantes utilizassem a informação para 

resolver problemas relevantes ou criassem suas próprias produções, tanto de forma individual 

como coletiva, com o propósito de desenvolver, assim, novas competências. 

Conforme anteriormente ressaltado, esta pesquisa está embasada na prática pedagógica 

e busca novas perspectivas na maneira de ensinar/aprender. Seu eixo fundamental tem os 
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alicerces em um processo já em andamento, que embora evolutivo, não é suficiente para 

afastar a possibilidade de que o estudo se torne efêmero com o passar do tempo. Espero que 

algumas de suas ideias sejam suficientemente inspiradoras para outras experiências futuras. 

Como últimas considerações, acredito que seja importante uma reforma educacional. 

Mostra-se necessária a continuidade e, se possível, a ampliação das políticas de melhoria da 

educação brasileira, tanto na rede pública quanto na privada. Os resultados aqui apresentados 

são limitados, mas nos induzem a esta reflexão. 

Para mim, como arte educadora, as experiências mostraram-se extremamente válidas e 

fizeram-me rever conceitos e estratégias, produzir mudanças positivas em minha prática e 

alavancar novos saltos e novas inquietações. A possibilidade de ver o resultado dessa 

pesquisa, incentivar e presenciar a transformação de parte dos educandos em agentes do 

próprio saber foi extremamente gratificante. Assim como eu, alguns dos alunos mudaram a 

forma como olham para a Arte.  

Aproximar a Arte do aluno; facilitar o acesso à Arte, transformando-a em meio de 

amenizar desigualdades de acesso à cultura; mostrar que a Arte não está isolada de nosso 

cotidiano, de nossa história de vida; auxiliar na percepção do papel cultural e educativo da 

Arte, são  funções da Arte Educação. Ser o mediador destas funções é a contribuição almejada 

pelos profissionais educadores do campo da Arte. 

Acredito que a experiência realizada na escola me possibilitou descobrir novas 

maneiras de propor minhas aulas, passei a repensar a minha prática e percebi que o melhor 

caminho a ser trilhado é aquele que vai ao encontro do aluno, que mostra a ele novas direções 

e proporcione uma formação mais abrangente e reflexiva. É preciso investir mais na 

capacitação dos professores é urgente à busca por novas maneiras de propor e inventar que 

leve a caminhos inusitados que nos tire do lugar comum e proporcione novos meios para 

planejar e aplicar as aulas. 

Será que o educador, vivendo experiências formativas mediadas pela leitura de 

imagem, pode colaborar com as demais disciplinas nos processos de formação de alunos 

leitores, escritores e produtores por meio de suas linguagens sem perder de vista seu objeto de 

estudo, ou seja, a própria Arte? 

Entregar-se a essa questão, investigá-la; escrever sobre ela, mergulhar em 

determinados aspectos, especificá-los, relacionar elementos objetivos, sem deixar de 

considerar o subjetivo presente nas produções humanas, fundamentar teoricamente; pensar, 

estabelecer relação, pensar de novo, afastar-se para refletir melhor, voltar às questões, 

considerando outras tantas que orbitam a questão central, sem perdê-la de vista. Fazer tudo 
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isso estando vivo, ou seja, vivendo a vida por inteiro: os problemas, as conquistas, os 

sentimentos, as emoções, as reflexões, o cotidiano. Este pode ser um novo caminho para 

descobrir  novas perguntas, novos sujeitos, novo contexto e ainda, com uma pesquisadora que 

também já não é a mesma, porque após todo percurso da pesquisa o que me move agora é a 

mudança. 

Apesar de saber que não atingi a todos com minhas ações, sei também que consegui 

deixar algumas impressões que podem ter afetado positivamente alguns alunos incentivando-

os a buscar o conhecimento e tocando aqueles que se permitiram ser tocados pela Arte.  
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