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a importância desta disciplina na
formação do “sujeito cultural”
CLAUDIA MATOS PEREIRA

61

62
Resumo
Este artigo pretende refletir sobre a situação da Educação Artística no
Brasil, a partir de uma perspectiva vivida na aprendizagem, como aluna (1970-1987) e posteriormente como arte-educadora (1995-2013). Trata-se da percepção de todo um período de esforços de arte- educadores
para o avanço no reconhecimento desta disciplina. Diante das mudanças e da ênfase em outras áreas da educação, há o risco da perda de sua
importância e do pequeno espaço já conquistado? A Educação Artística
é essencial para que o aluno possa se tornar um ‘sujeito cultural’ na
sociedade?
Palavras chave: Arte, Educação Artística, ‘sujeito cultural,’ imagem e
cultura, consciência.
Abstract
This article intends to reflect on the situation of Arts Education in Brazil, from a perspective lived in learning as a student (1970-1987) and
later as an art educator (1995-2013). It is the perception of a whole period of art educators efforts to advance in the recognition of this subject.
In front of the changes and the emphasis in other areas of education,
Is there a risk of the loss of its importance and the small space already
conquered? Is the Artistic Education essential for the student to become
a ‘cultural being’ in society?
Keywords: Art, Artistic Education, ‘cultural being,’ image and culture,
consciousness.
Introdução – Educação Artística X formação do ‘sujeito cultural’
O objetivo deste artigo é promover uma reflexão/discussão sobre
o Ensino da Arte, ou seja, o papel da Educação Artística na formação
do ser humano, não como veículo de expressão sensível e artística, mas
principalmente como espaço de conscientização para os alunos, acerca
das realidades temporais, expressas nas diversas modalidades de Arte
e as diferentes culturas, como também, como espaço de valorização do
património cultural, material e imaterial. É ainda um espaço de diálogo
e “mediação com museus”, considerados “laboratórios do conhecimento” (Barbosa & Coutinho, 2009), para se desenvolver um olhar histórico
e multicultural. Quando pensamos em Patrimônio, pensamos também
na valorização, preservação, permanência e continuidade dos próprios
valores construídos e vivenciados pelo homem, tanto em obras, quanto
em práticas e hábitos culturais. Acredito que o ser humano é um sujeito
histórico, um ator social, sobretudo, um ‘sujeito cultural.’
Um ‘sujeito cultural,’ em minha perspectiva, é aquele capaz de
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ser um interventor na sociedade, com projetos sociais, mediante uma
consciência social, cultural e artística, em diálogo constante com as realidades. Este ser cultural deve ter tempo e espaço, no período estudantil, para desenvolver as capacidades de análise crítica, histórica e principalmente aprimorar-se na ‘Leitura de seu tempo.’ Ler a imagem, ler a
imagem de seu tempo, é um degrau após o outro, que se faz com o decorrer do
tempo, requer tempo de sedimentação. Não há crescimento sem reflexão. Uma
escola sem Arte, uma escola sem mediação, é uma escola sem reflexão.
É uma escola sem alteridade.
Alguns países preconizaram, em outras épocas, um discurso de
que o avanço educacional se faria no privilégio racional e mais objetivo das disciplinas exatas e de uma “pedagogia tecnicista” (Saviani,
2007). As influências do empirismo, positivismo, behaviorismo, nas formas
de organizar, programar, controlar e estabelecer técnicas para os processos de ensino, acrescentadas ao cientificismo, à teoria do capital humano
e às demais teorias como fordismo, taylorismo, toyotismo (Antunes, 2009),
foram se sedimentando no ideário educacional. Termos utilizados no
toyotismo, por exemplo, como competência, qualidade, motivação começaram a ser transpostos das fábricas e indústrias para a educação.
As tecnologias, recursos audiovisuais, estudos dirigidos, conteúdos
programáticos e toda a sorte de padronizações e estratégias que buscavam minimizar as possíveis subjetividades na educação privilegiavam
o resultado, o produto, o objeto/trabalho, e não o trabalho intelectual
do sujeito. O sujeito existia, ou existia a perspectiva do comportamento
condicionado e da eficiência nos resultados? Recordo-me na escola, que
eu era chamada pelo meu nome, quando muito pequena. Mas depois
de alguns anos, no 4º ou 5º ano do Ensino Fundamental, eu era chamada de número 13 pela professora, no registro da frequência às aulas.
A cada ano se alterava o número, conforme a ordem alfabética. Olhávamos nosso número e nosso resultado… seria uma influência deste
ideário?
Se uma proposta desta natureza tecnicista ressurgir com ênfase,
talvez nem haja a percepção das sombras na Caverna de Platão, pelos
alunos que virão a partir desta pedagogia, pois com certeza, não serão
capazes nem de ler/perceber as sombras de seu tempo, e até nem mesmo as sombras que se colocam hoje por detrás destas mentalidades.
Existe um discurso/projeto no Brasil que foi divulgado na comunicação
social: a “Escola sem partido.” Este tema parece ter perdido força, foi
vedado e afortunadamente deixou de ser tema de discussão nos últimos meses. Não irei abordar aqui de forma alguma, temas políticos,
mas o que se pode interpretar desta proposta? Que geração iria surgir
a partir desta nova abordagem de pensamento? Indivíduos reflexivos,
críticos, analíticos? Para quê e qual o Por quê desta abordagem para o
ensino em pleno século XXI?
A formação integral do ser humano como ‘sujeito cultural’, se faz
desde os mais tenros períodos de seu crescimento físico e intelectual.
Pode se desenvolver, a partir da memória, da história, da Arte e da sensibilidade para com a sociedade, a capacidade de ser mediador, refletir
sobre o seu tempo e inovar em termos de projetos sociais e tecnologias.
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Se hoje estamos aqui refletindo, discutindo, é porque tivemos a
oportunidade de desenvolver estas habilidades em contato com Arte,
com literatura, cultura, história, filosofia, sociologia, demais disciplinas
humanas e também as tecnológicas/científicas.
Ao enfraquecer algumas disciplinas da área de humanas como
Arte, nos currículos escolares, reduzindo-as em carga horária, ou retirando-as das grades curriculares de algumas séries, passo a passo, ou
até mesmo tornando-as opcionais, caminha-se a passos largos para a
desconexão entre ser humano e sociedade/contexto. É um imediatismo
velado. Seria como formar indivíduos cowboys em território árido. Estaria se formando um ser humano de visão tecnicista, mais individualista,
que não repensa o seu mundo, não repensa a si próprio. Facilmente manipulável, porque não lê o seu tempo, não lê as imagens de sua época,
não lê as imagens do passado, não reflete sobre o que está à frente dos
seus olhos, pois não aprende a interpretar, a questionar e a dialogar.
A consciência vai muito mais além do que a técnica. A técnica
deve estar ao serviço da consciência, e não o inverso. A inteligência
artificial carece de consciência própria. Por que não investir no ensino
e nas disciplinas que promovem a ampliação da memória, da reflexão
sobre o mundo, na ampliação do autoconhecimento e da criatividade?
Todas estas capacidades é que geram um substrato consistente para
que as futuras gerações inovem em ações e tecnologias para o benefício da própria sociedade, se houver, por parte do ensino nas escolas,
preocupação em manter as disciplinas que transmitam os valores do
que seja a sociedade, do que seja um indivíduo solidário, um cidadão
solidário. Gandhi ensinou na prática, pelo exemplo, o que era ser um
líder servidor. Libertou o seu país através da reflexão, do exemplo, da
doutrina da não violência, mediante a ênfase dos valores humanos. A
consciência estava acima do ideário tecnológico.
Não há como elevar o nível de avanço de uma sociedade se não
houver a implementação de políticas de ensino dedicadas à valorização
da conscientização dos valores humanos. O desenvolvimento de um
olhar crítico e consciente não encontra terreno fértil para se desenvolver em um território de visão mecanicista e puramente técnico.
A partir da memória, da história e da Arte é possível ao ser humano, refletir o seu tempo e inovar em termos de projetos sociais. A
criatividade se apresenta em termos de necessidades que surgem no
cotidiano e é uma componente da consciência humana.
A Arte se desenvolve no âmbito da consciência e da capacidade
de direcionar a subjetividade para a criatividade, inovação, que só é
possível através do uso da combinação entre inteligência e subjetividade, onde se apresentam a imaginação e a intuição. A capacidade de
estabelecer pontes e novas relações a partir de elementos em que aparentemente não apresentam conexões aparentes para a visão comum
e corriqueira, já trouxeram inúmeras descobertas no âmbito científico,
nas áreas da física, química, da tecnologia e da medicina.
Um ser humano que não tenha a oportunidade de dedicar um
período de sua vida ao contato e ao estudo de disciplinas das ciências
humanas, que o levem à consciência do mundo que o cerca, em que

65
não haja o desenvolvimento do espírito crítico e analítico, pode ter a
sua formação comprometida, como também de toda uma geração que
esteja ancorada por este tipo de falta de visão. As consequências podem
se apresentar ao longo do tempo, na análise das gerações seguintes, em
seus comportamentos, desenvolvimentos e metas atingidas ou não.
Para António Damásio (2017: 208-209) “o mecenas essencial da
consciência é a subjetividade”. As imagens que povoam a nossa mente
“tornam-se automaticamente nossas imagens pessoais.” Se por algum
fator patológico as imagens desaparecerem da mente, a consciência
desaparecerá, pois, a subjetividade é o seu “primeiro e indispensável
componente.” O autor afirma que o “segundo componente da consciência é a integração das experiências.”
Pode-se concluir, a partir desta afirmativa que uma Escola comprometida em desenvolver alunos como futuros cidadãos conscientes
precisa fundamentar as suas propostas pedagógicas, conteúdos e grades curriculares, implementando reconhecidamente as disciplinas que
lidem com valores humanos e com a subjetividade humana. A consciência irá realizar a integração das experiências, contemplando as objetividades e subjetividades.
Para Pereira (2018) pode-se dizer que no âmbito da Arte, as experiências e conteúdos imagéticos do artista são revelados em sua expressão artística e “as relações dos espectadores diante das obras podem
promover a integração das experiências entre dois universos: o do artista e do espectador. Formam-se as conexões.”
São as conexões entre: a Arte, a cultura, os contextos, a realidade
cotidiana, o conhecimento, os conteúdos e a aprendizagem; e a dinâmica da integração das experiências, que contribuem para a formação
consciente dos alunos, durante o período de ensino.
Breve relato como aluna de Artes/ Educação Artística
Não irei aqui relatar cronologicamente a história do Ensino de
Arte no Brasil, mas assinalar alguns contextos relacionados ao período
em que fui aluna e as minhas memórias.
Contexto do ensino de Arte num recorte temporal
A Lei de diretrizes e Bases no Brasil (1961), segundo Ana Mae
Barbosa (2008a: 8) buscava eliminar a uniformização dos programas escolares, “permitiu a continuidade de muitas experiências iniciadas em
1958, mas a ideia de introduzir Arte na escola comum de maneira mais
extensiva não frutificou.” A ditadura de 1964 “perseguiu professores e
escolas experimentais foram aos poucos desmontadas sem muito esforço. Era só normatizar e estereotipar seus currículos, tornando-as iguais
as outras do sistema escolar.”
Até escolas de educação infantil foram fechadas.
A partir daí, a prática de Arte nas escolas públicas
primárias foi dominada, em geral, pela sugestão
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de tema e por desenhos alusivos a comemorações
cívicas, religiosas e outras festas. No nível universitário foi destruída a experiência renovadora da
Universidade de Brasília, onde se criava uma escolinha de Arte baseada em pesquisa e em ideias
aprendidas com a Bauhaus, de circundar a criança com um bom desenho […] nas vésperas da
inauguração da escolinha o campus foi invadido
pelo exército e a maioria dos professores da UNB
(Universidade Nacional de Brasília) se demitiu
(Barbosa, 2008a: 8).

Ana Mae Barbosa (2008a :8-9) relata que no período referido,
esta Escolinha de Arte da UNB estava sob a sua direção, com apoio e
orientação de Augusto Rodrigues e Rocha Miranda. Ela revela que por
volta de 1969, a Arte estava presente em todas as escolas particulares de
notoriedade e seguiam uma linha metodológica de variação de técnicas,
enquanto era raridade no país, encontrar escolas públicas desenvolvendo trabalhos de Arte. Segundo a autora, na escola secundária pública
comum, “continuou imbatível o desenho geométrico quase idêntico ao
do Colégio Epitácio Pessoa em 1901.” Nos fins da década de 1960 e início de 1970, (1968-1972), na Escolinha de Arte de São Paulo, por exemplo, iniciam-se experiências de relacionar projetos de Arte de classes de
crianças e adolescentes, com a preocupação de se desenvolver processos
mentais relacionados à criatividade, ou com teoria fenomenológica da
percepção, ou ainda, com o desenvolvimento das capacidades: crítica,
de abstração ou até mesmo a análise dos elementos do desenho. Num
período marcado pela predominância da criatividade e do expressionismo na Arte/educação, outras Escolinhas de Arte como as de Recife,
e do Rio Grande do Norte, introduziram diferentes iniciativas com os
alunos em cada uma delas, de se trabalhar com projetos relacionando
Arte à arquitetura, ou com a introdução dos estudantes à fotografia,
ou análise da televisão, análise de objetos de design ou de desenho de
moda, assim como em algumas aulas expressionistas, a apresentação
de slides de artistas modernos, o que era considerado uma revolução.
Já outras experiências, conforme aborda Barbosa (2008a), a formação
dos professores focava o desenvolvimento da criatividade e exercícios
formalistas, numa convivência pacífica. Outros grupos identificavam a
criatividade como originalidade e potencializavam suas propostas aos
alunos, processos mentais relacionados à criatividade, pesquisados por
Guilford. Surgiu também uma influência de Paulo Freire na Escolinha
de Arte de São Paulo, mediante a orientação de um certo contextualismo social no ensino de Arte.
Haviam algumas escolas especializadas de Arte (Escola de Arte
Brasil, de São Paulo; a Escolinha de Arte do Brasil, do Rio de Janeiro;
A escolinha de Arte de São Paulo; o Centro de educação e Arte de São
Paulo; o NAC – Núcleo de Arte e Cultura do Rio de Janeiro; a Escola
Hebe Carvalho, as classes para crianças da Faap - Fundação Armando
Alvares Penteado, entre outras) que foram multiplicadoras nos finais
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de 1960 e grande influenciadoras de professores que atuaram ativamente a partir de 1971 – ano em que a Educação Artística tornou-se
disciplina obrigatória nos currículos de 1º e 2º graus (Brasil, 1971) – fato
que desencadeou, em 1973 nas Universidades, a criação dos cursos de
Educação Artística e de Licenciatura em Artes Plásticas, para a formação dos profissionais de ensino na área (Barbosa, 2008a: 12).
Em 1971, a reforma educacional instituiu um o conceito da polivalência para o ensino da Arte. Assim, um mesmo professor deveria
ensinar as Artes plásticas, as Artes cênicas (teatro e dança) e a música,
conjuntamente, da primeira série à oitava série do primeiro grau. Conforme Barbosa:
Hoje pode parecer estranho que uma ditadura tenha tornado obrigatório o ensino da Arte nas escolas públicas. Contudo, tratava-se de um mascaramento humanístico para uma lei extremamente
tecnicista, a lei 5692, que pretendia profissionalizar os jovens na Escola Média. Como as escolas
continuaram pobres, sem laboratórios que se assemelhassem aos das indústrias, os resultados para
aumentar a empregabilidade dos jovens foram
nulos (Barbosa, 2008a: 12).

Esta ideia de um professor polivalente, com aulas diferenciadas,
ministradas por um único profissional/professor, trouxe uma demanda
às Universidades de criar cursos rápidos de 2 anos (licenciatura curta)
em 1973, com o objetivo de formação para aplicação rápida nas escolas.
Após este curso, o professor poderia continuar os estudos na Licenciatura Plena, com as seguintes habilitações específicas: Artes plásticas,
desenho, Artes cênicas ou música. A Educação Artística foi a nomenclatura estabelecida para o ensino polivalente de Artes plásticas, música e
teatro. Os professores cujos diplomas universitários eram de Desenho,
tiveram que retornar às Universidades para complementar um ou dois
anos, para atualização curricular (Barbosa, 2008a:10).
Houve casos de que alguns professores de Língua Portuguesa,
formados em Letras, que ministraram aulas de atividades artísticas,
com trabalhos manuais, para auxiliar, na grade curricular exigida, a
demanda de algumas escolas que aguardavam a adequação às exigências. Este fato não ocorreu nas escolas mencionadas neste artigo, onde
estudei. Mais à frente, as Universidades foram prolongando, condensando os Cursos para 4 e 5 anos.
O atual Curso de Artes da Universidade Federal de Juiz de Fora,
UFJF, por exemplo, surgiu de transformações curriculares que provém
do Curso Superior de Desenho e Plástica, criado pela UFJF em 1969. Em
1981, mediante à Reforma Curricular proposta pelo Conselho Federal
de Educação, o Curso de Desenho e Plástica foi extinto e transformado
em Curso de Educação Artística, com a oferta de 3 habilitações: Bacharelado em Desenho técnico, Bacharelado em Artes Plásticas e Licenciatura em Educação Artística e que, anos depois, se fundiram no
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Curso Superior de Educação Artística. Nesta referida Universidade,
me formei em 1987 no Curso Superior de Educação Artística em duas
habilitações: Bacharelado e Licenciatura Plena em Educação Artística.
Memórias da aprendizagem em Educação Artística e o trajeto acadêmico
Foi na atmosfera deste contexto educacional, que eu nasci, no
ano de 1965 e iniciei os estudos no Jardim Azul do Colégio Imaculada
Conceição, em Belo Horizonte (Escola particular). Havia aulas de Artes, as quais me recordo pouco, porém as experiências com desenhos,
tintas e colagens eram muito prazerosas para mim.
Por volta de 1970, entre os meus 5 a 6 anos (eu só completava 6
anos em agosto, no meio do ano letivo) no referido Colégio Imaculada
Conceição, várias atividades de Artes eram realizadas semanalmente
e ao final do período, eram colocadas em uma pasta feita de cartolina,
decorada com pinturas em cola colorida, feitas por cada aluno. Nesta
capa havia alguma ornamentação feita em colagem, em que colocávamos nossa foto 3X4 cm. As atividades eram entregues aos pais, para
guardarem. Minha mãe colecionou algumas destas pastas com meus
trabalhos. Era um momento de satisfação, poder levar para a família
trabalhos que eu mesma produzia. Lápis de cor, giz de cera, canetas
hidrocor, pintura a dedo, colagem com papéis diversos, desenhos com
água sanitária sobre papéis coloridos, desenho cego, pintura livre, nanquim, dobraduras com papel, colagem com areia, o uso de texturas
diversas, desenhos raspados, desenhos molhados, recortes, argila, etc.
Com mais idade, dos 7 aos 9 anos, me lembro que além de trabalhos de
Artes, havia atividades de música, percussão, com instrumentos musicais e ensaios para apresentações em festas, datas comemorativas, e um
pouco de teatro.
Dos 9 anos de idade aos 12 anos fui estudar no Colégio Sacre
Couer de Marie do Rio de Janeiro (escola particular), de agosto de 1974
a agosto de 1977 (escola particular). Neste Colégio havia uma sala de
Artes específica, com estilo de atelier/oficina, em que eu e meus colegas
adorávamos realizar as atividades. Lembro-me de fazer inclusive pintura em cavalete. As professoras promoviam exposições dos trabalhos
dos alunos, aberta aos familiares e amigos. As Artes dividiam-se em
aulas de Artes plásticas, aulas de música e também aulas de teatro, com
professoras diferenciadas. Nas aulas de música e percussão, algumas
foram inesquecíveis como as aulas sobre as Escolas de Samba do Rio de
Janeiro. Foi um momento muito especial, pois as turmas dividiram-se
em grupos, por escolha dos alunos, para representar cada Escola do Rio
de Janeiro. Além de ensaiar o samba/desfile nas aulas, podíamos criar,
de acordo com as cores da Escola de Samba escolhida, adereços para
se adaptar às roupas que tivéssemos em casa e materiais como papéis
laminados, lantejoulas, etc, para usar no desfile no pátio do Colégio, em
data determinada. A minha escolha foi pela Escola de Samba Portela,
cujas cores eram o branco, o azul e o prateado. Criamos adereços e fantasias. Houve desfile e batucada com os instrumentos. Em teatro havia
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uma aula semanal no palco do Colégio, que era um bom auditório. A
peça sugerida pela professora, era sobre Bruxas, Fantasmas e o Saci
Pererê. Meu papel era de uma das bruxas. Uma experiência inesquecível. Neste período também tive a oportunidade estudar ballet clássico
no palco da Escola, aula extracurricular, com a primeira bailarina do
Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Leda Yuque. Fato que direcionou
minhas atividades futuras nesta área.
Avalio que a Educação Artística, nesta Escola, cumpria com os
fundamentos norteadores da época e havia a valorização desta disciplina. Dentro de um contexto brasileiro da polivalência da Arte, neste
colégio, para as Artes visuais, a música e o teatro, havia professoras específicas em cada uma destas. Ou seja, havia a pertinência e valorização
de um profissional específico dedicado à cada área artística.
Em 1977, regressamos a Belo Horizonte onde fui estudar no Colégio Sacre Couer de Marie, a partir do mês de agosto. Nesta Escola
havia aula de música, onde um livro com a história da música, instrumentos, etc, era utilizado e base para estudo com provas teóricas.
As aulas eram muito mais teóricas, do que práticas. Aos meus olhos
naquela época, senti muito desconforto com o tipo de metodologia aplicada nestas aulas.
No ano de 1978, eu já estava na sétima série, considerada como
o oitavo ano atual, do Ensino Fundamental, na mesma referida Escola.
Me parece que houve uma alteração na metodologia da educação artística, por parte do colégio que colocou a disciplina denominando-a de
Artes Industriais. Havia uma preocupação com o Ensino Profissionalizante e observei que os trabalhos propostos nas aulas se encaminhavam
para um olhar sobre o desenvolvimento de embalagens, caixas, desenho de logomarcas, tapeçarias, xilogravuras, entalhes em madeira, com
um intuito de criar produtos através de uma visão artística, prevalecendo uma ideia de produção. Estive até 1979 nesta Escola realizando as
atividades de Artes Industriais. Sempre adorei as aulas de Artes e neste
mesmo ano, ofereceram um teste vocacional. O resultado de meu teste
apresentou as Belas-Artes em primeiro lugar, o que eu já pressentia.
No período 1980-1981 ingressei no Colégio Pitágoras, já no Ensino Médio, focado no vestibular e provas de ingressos para as Universidades. Não havia aulas de Artes nas 3 séries do Ensino Médio, que
antecediam à Faculdade. Lá cursei o primeiro e segundo anos e havia
aulas profissionalizantes. No meu caso, em que pretendia cursar Belas-Artes ou Arquitetura na Universidade, escolhi a opção da disciplina de
Eletrônica, pois havia um laboratório específico.
Aprendemos a conhecer, identificar e desenvolver pequenos circuitos e fazer soldas, criando pequenas grades com soldas de fios/hastes de metal. Havia também uma outra disciplina ‘apaixonante’, que
não era propriamente filosofia, nem Ensino Religioso, era “Estudos dos
Problemas Contemporâneos,” um espaço de diálogo, debate, reflexão,
autoconhecimento e conscientização, com temas cotidianos discutidos
em sala de aula.
Em 1982 mudei-me com minha família para Juiz de Fora, em
Minas Gerais, onde fui cursar o terceiro ano do Ensino Médio, pré-
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vestibular, no Colégio dos Jesuítas e não havia Arte no terceiro ano,
pois a grade curricular dedicava-se aos conteúdos exigidos nestas provas de ingresso às Universidades.
O que concluo desta jornada, ‘enquanto aluna’ de Educação Artística nos períodos do Ensino Fundamental I e II, é que houve uma
preocupação por parte das Escolas onde frequentei, em seguir as indicações pertinentes às Leis do Ensino, sobretudo havia uma certa valorização da Arte e dos trabalhos artísticos dos alunos, bem como respeito
aos professores destas disciplinas, em minha tenra visão infantil. Posso
assegurar que nunca tive aula alguma sem preparo prévio por parte
dos professores, que desse razão ao ‘errôneo mito antigo,’ de que aula
de artes consistia em apenas dar papéis aos alunos e falar para realizarem desenhos livres (discurso preconceituoso de quem preconizava a
desvalorização da disciplina e dos profissionais da área).
Houve neste percurso, como aluna, uma grande influência positiva em minha criatividade, na leitura de mundo pessoal, que marcou
definitivamente a minha formação, desde os anos de 1970 até 1979, dos
meus 6 aos 15 anos. Este efeito se revelou posteriormente, quando optei
pela Arte, enquanto carreira e profissão. Embora eu não tenha tido aulas de Arte no Ensino Médio, a semente já estava a germinar. Eu sempre
obtive os melhores resultados em termos de nota nas Escolas, adorava
as disciplinas como matemática, física, história e português/literatura.
Alguns familiares desejavam que eu escolhesse a odontologia,
ou a medicina como profissão. No seio familiar, eu estive em contato
constante com a música clássica, pois minha avó era pianista, tocava
acordéon e desenhava muito bem. Minha mãe também adorava desenhar e pintar telas a óleo. Eu frequentava aulas de ballet clássico. Minha
vida respirava pintura, livros, dança e música. Em minha escolha pela
Arte, contei com o apoio dos meus pais e avós.
O que devemos refletir é que nem todos os alunos tem a oportunidade destes contatos com as manifestações artísticas e, em muitos casos, a escola é o espaço para conhecimento e vivência, além do
desenvolvimento da sensibilidade e consciência. Por isso A Educação
Artística é tão importante na formação humana, incluindo-se todas as
possibilidades cognitivas, desenvolvimento de habilidades e sensibilização para a leitura de mundo mais ampla e multicultural. Ao se conhecer a diversidade, é possível conhecer-se mais profundamente, em
sua própria identidade. No olhar para o outro, no conhecimento do
outro, abre-se a possibilidade de conhecimento de si próprio.
Cursei na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), como já
mencionado, o Curso Superior de Educação Artística, (1983-1987) que
me conferiu dois diplomas: o de Bacharelado (para atuar como artista
profissional) e o diploma de Licenciatura Plena, para atuar como professora de Artes/Educação Artística, com algumas disciplinas específicas sobre as Leis de Ensino, sobre as políticas públicas na Educação,
sobre a Didática e Prática do Ensino de Educação Artística. Os estágios
e experiência de imersão prática, nas aulas do Ensino Fundamental,
foram realizados no Colégio de Aplicação da UFJF. Em 2007 concluí o
Mestrado em Ciência da Religião na UFJF, com a dissertação: Schiller e
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Arte: a beleza como elevação do Homem rumo ao Absoluto, em uma linha de
pesquisa ligada à arte e hermenêutica. ´Vale ressaltar que o tema abordava arte, filosofia e religião, sobretudo se fundamentava no livro de
Friedrich Schiller, A educação estética do homem numa série de cartas. Para
tal, concentrei minhas investigações na educação e formação do homem
em contato com a Arte, a partir da estética de Schiller. Em 2015 concluí
meu Doutorado em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio de
Janeiro, com a tese: Galeria de Arte Celina: o ideário de intelectuais e artistas
em Juiz de Fora (1960-1970). Tratava-se de uma investigação na linha de
pesquisa de Imagem e Cultura, em que esta Galeria ‘utópica’, fundada
pela família Bracher em tempos de ditadura, foi marco representativo
para a cultura brasileira, de iniciativas concretas, oriundas de um idealismo fundamentado na visão e consciência desta família artística, em
divulgar e promover a arte de forma conjunta: em comunidade.
Esta foi uma trajetória – de aluna de Educação Artística até a Investigadora Acadêmica, com um olhar para: a Arte, a educação estética,
a leitura de imagem, a criatividade, a cultura; preocupando com a memória individual e coletiva, com a história, com o patrimônio, com os
contextos, conscientização e as relações com as comunidades.
Breve relato como artista e arte-educadora
Em 1985 iniciei minha carreira de professora de ballet, antes mesmo de me formar em Educação Artística na Faculdade. Como havia
dado prosseguimento aos estudos de dança, desde a infância, do Rio
de Janeiro à Belo Horizonte (onde fui selecionada no Palácio das Artes)
logo a seguir, em Juiz de fora, além das aulas, ensaios, participava no
grupo de dança do Ballet Arte Centro de Dança, em espetáculos. Concluí um curso preparatório de professora de ballet clássico pelo método
da Royal, para lecionar no baby class, para as séries iniciais das crianças
ao ballet clássico, até as turmas de adolescentes, promovido por este
Centro de Dança. Assim iniciaram as minhas primeiras experiências no
ensino. Neste local, além de ser bailarina, professora, também criava
os desenhos de figurinos para os espetáculos, alguns adereços e a arte
final dos cartazes para os espetáculos.
Em 1987 me formei em Educação Artística pela UFJF, (Bacharelado e Licenciatura Plena). Me dediquei à carreira de artista em pintura,
desenho e exposições durante alguns anos, e, paralelamente, lecionava
em aulas particulares. Mantive as atividades com o ballet, onde também
ministrava aulas de dança. Como artista, dedicava-me diariamente às
artes plásticas em meu atelier, organizava exposições individuais e participava de coletivas. Atualmente me dedico ainda à carreira artística.
Num período de 1995 a 2013, durante 18 anos ininterruptos, tive
inúmeras experiências em meu trabalho como arte-educadora, propostas e projetos de Arte Coletiva (privilegiando iniciativas com equipes
de alunos), projetos interdisciplinares e transdisciplinares, multiculturais, exposições, cujas concepções sempre se vinculavam aos contextos
e temas discutidos com alunos, referentes aos seus cotidianos e realidade dos acontecimentos. Não há como realizar uma descrição detalhada
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destas experiências neste breve artigo. Houve períodos em que trabalhei em simultâneo em 3 ou 4 escolas, totalizando cerca de mais de 500
alunos por ano. As escolas particulares em que lecionei Educação Artística, em Juiz de Fora, foram: Colégio Stella Matutina (1995-2013) Ensino Fundamental II e Ensino Médio; Colégio dos Jesuítas (2007-2009)
Ensino Fundamental II; Colégio Nossa Senhora do Carmo (2010-2012)
Ensino Fundamental II. No Colégio de Aplicação João XXIII (CAP) da
Universidade Federal de Juiz de Fora, fui professora concursada substituta por dois anos (2008-2010), no Ensino Fundamental I. Neste período
também participei de um projeto do Ministério da Cultura brasileiro
(MEC), em que cada professor deveria enviar suas aulas com melhores práticas e resultados, para uma banca seleção do MEC em Brasília.
As aulas aceitas foram disponibilizadas online no site oficial do Portal
do Professor, do MEC, com o objetivo de consulta, partilha, acesso e
download para qualquer professor do país. Tenho 24 aulas de Educação Artística publicadas (algumas com mais de 20.000 acessos) no site
oficial: <http://portaldoprofessor.mec.gov.br/aulas.html?id=63322> no
período em que obtive uma bolsa específica por este projeto.
Durante 6 anos (2004-2010) lecionei como professora universitária, diariamente (período noturno) na Universidade Presidente Antônio
Carlos, UNIPAC, Juiz de Fora, na área de Gestão de Pessoas, período
em que ministrei diversas disciplinas ligadas à Criatividade, Criatividade nas empresas e aos Recursos Humanos, devido à uma pós-graduação e experiência na área.
Ministrei aulas como professora universitária Assistente Convidada na área do Desenho (2013-2016) na Faculdade de Belas Artes da
Universidade de Lisboa, em Portugal. As aulas eram de desenho de
modelo vivo, desenho de retrato e desenho do patrimônio. Neste mesmo período ainda na referida Faculdade, tive a oportunidade de lecionar também como Assistente Convidada, no Mestrado de Museologia
e Museografia, na disciplina Shadow Curating - olhares e territórios na
Museologia e Curadoria.
Como arte-educadora devo assinalar algumas observações relevantes, dentre elas a de que ministrar aulas de Educação Artística foi
para mim, e ainda é um feliz exercício de vocação.
Quando iniciei com Educação Artística no Colégio Stella Matutina, foi me apresentado o programa de Artes para as turmas que, na
realidade eram aulas de Desenho Geométrico. Eu fui por um período
de 1995 a 1997, uma professora de geometria pura. Eu me sentia uma
professora de matemática. Eu pensava que poderia transmitir tantas
coisas do interesse dos alunos, em termos de arte, de percepção, de sensibilização, de leitura de imagens e de mundo, mas as aulas eram puramente geometria, e relacionavam-se com o desenrolar dos conteúdos
dos livros adotados de matemática. Com a mudança na Lei em 1996, e
a divulgação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, PCNs, a diretora do Colégio, a Irmã Aglaé veio pedir-me para que eu elaborasse um
programa de Artes para todas as séries. Eu disse que sim, mas que para
eu precisaria de uma sala de artes bem grande, com pias, estantes para
materiais e trabalhos, mesas grandes, cadeiras, boa iluminação, etc. E
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isto foi ótimo, pois se concretizou. Pude realizar inúmeros projetos de
Arte Coletiva, além das aulas e alguns alunos do Curso Superior de
Educação Artística da UFJF, começaram a entrar em contato para assistirem estas aulas. Nesta escola e nas demais mencionadas haviam boas
salas de Artes também. Estas circunstâncias favoreceram um trabalho
frutífero com os alunos e reconhecido pelas as escolas.
Com a implantação da Abordagem Triangular, os professores se
sentiram mais valorizados. Segundo Ana Mae (2017), o arte-educador
hoje é visto como participante em todos os projetos, “porque como hoje
caíram muitos projetos na cabeça dos professores, na escola, o professor de Arte começou a se destacar como aquele que topa tudo, que ousa
e que faz.”
Há também diversos desafios, mas darei poucos exemplos simples do cotidiano dos professores. Realmente havia e, creio que ainda
há, um preconceito ou uma ideia de que a Educação Artística é algo supérfluo no ensino, ou desnecessário, ou até mesmo uma disciplina que
atua para os alunos como momento de expressão livre, relaxamento,
ou desenvolvimento de capacidades motoras. Alguns já disseram que
é uma “disciplina de perfumaria” ou que é algo que não leva à nada.
Algumas escolas possuem uma sala específica com espaço adequado,
pias, estantes, grandes mesas, ambiente arejado, locais para guardar
todo os materiais etc, mas há casos em que as escolas não dispõem de
salas diferenciadas e os professores precisam adequar suas aulas a espaços em que diversas possibilidades artísticas se tornam restritas.
Esta disciplina, em grande maioria das escolas brasileiras, restringe-se à uma aula semanal, de 50 minutos em que o professor deveria entrar em sala de aula, organizar a turma, conversar sobre a proposta da aula, levar os alunos por um trajeto até a sala de artes, com o
máximo de silêncio para não prejudicar as demais aulas. Ao chegar na
sala de artes, deveria trabalhar os conteúdos e as práticas, com materiais artísticos diversos, tintas, pinceis lápis, papéis, materiais recicláveis, argila, etc, conforme o conteúdo ou projeto planejado, de forma
que os alunos trabalhassem, terminassem as atividades, colocassem
para “secar”, por exemplo, organizando seus trabalhos em uma estante
ou outro local, deixassem as mesas e cadeiras organizadas nos lugares,
pias, potes, pincéis e mesas todas limpas para a turma seguinte poder
utilizar a mesma sala e encontrá-la nas mesmas condições que a turma
anterior deixou. Geralmente o arte-educador deveria retornar pelo
mesmo trajeto com os alunos em silêncio, para a sala de aula anterior,
antes de terminarem os 50 minutos, quando bate o sino.
Este ritual se repete, por exemplo, 5 vezes, com 5 turmas, entre
as 7h15 e as 12h da manhã diariamente. Exemplifico aqui um turno da
manhã. Percebe-se que ao pensar sobre o tempo de aula efetiva e essa
dinâmica, de ida, volta, aula, organização e limpeza, cabe ao arte-educador operar alguns milagres para que, dentre 15 a 20 minutos, os estudantes realizem seus trabalhos, que muitas vezes serão solicitados, por
fazerem parte de algum projeto de exposição da escola. Tudo precisa
dar muito certo para se obter uma aula eficiente e atrativa. Se ponderarmos sobre os conteúdos, os projetos interdisciplinares e demandas da
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escola, diante deste cenário, verificamos que uma turma, terá somente
4 aulas de 50 minutos por mês, na melhor das hipóteses, se não houver
nenhum feriado, reunião ou festa escolar.
Nas escolas particulares em que trabalhei, em todas, a carga horária era de uma aula semanal. Na escola pública ligada à Universidade Federal de Juiz de Fora, o Colégio de Aplicação João XXIII a carga
horária era de 2 aulas semanais de 50 minutos, para cada turma, o que
facilitava o desenvolvimento de atividades mais elaboradas, com maior
tranquilidade e aprofundamento de conteúdos e reflexões.
Com o passar dos anos as escolas em que lecionei foram reduzindo a Educação Artística nas grades curriculares, retirando-a do Ensino
Médio. Uma destas escolas, por exemplo, em 2009, retirou a Educação
Artística das turmas do Ensino Fundamental II, mantendo as aulas de
Arte apenas nas turmas de 8º ano, com a justificativa de que a carga
horária exigida para esta disciplina, era suficiente para o aluno cursar
apenas um ano de Arte em sua vida letiva.
O arte-educador tem que ser o primeiro a valorizar a sua disciplina perante à escola, perante aos alunos e aos seus familiares. Em algumas escolas há avaliações, ou notas, em outras não. Sempre trabalhei
conteúdos, dinâmicas, temas e práticas envolvendo a todos os alunos
nas atividades. Ninguém ficava alheio às atividades em sala de aula. A
participação conjunta é fundamental e para se obter esta conexão com
as turmas, os temas devem ser contextualizados à realidade dos alunos,
para que eles encontrem o sentido em realizar seus trabalhos com interesse e motivação.
Considerações finais
“A iconografia é a bibliografia do olhar” (Barbosa, 2009: XXVI).
A Educação Artística brasileira deu um grande passo ao sistematizar a
Abordagem Triangular (o fazer – a leitura da obra de Arte – contextualização), mesmo com algumas distorções de seus componentes originais,
decorrentes da sua apropriação pelos PCNs (Parâmetros Curriculares
Nacionais, MEC, 1997), veio se transformando pela ação recriadora de
professores e pesquisadores. Para Ana Mae Barbosa (2009: XXXIV), a
“autorrevisão é o maior exercício de liberdade que o ser humano pode
almejar” e este exercício somente é possível a partir da consciência.
Diante de tantas lutas em prol do Ensino da Arte, durante décadas, muito se alcançou no Brasil, mas percebemos a situação de vulnerabilidade da disciplina neste momento. As mudanças que estão por vir
trazem grandes preocupações aos arte-educadores. Segundo a Lei nº
13.415 de 2017, no parágrafo segundo do artigo 26 (da Lei de Diretrizes
e Bases de 1996) “o Ensino da Arte, especialmente em suas expressões
regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação
básica.” As Bases Nacionais Comuns Curriculares, BNCC, já foram disponibilizadas no site do Ministério da Educação, em março de 2018, em
sua versão final. No caso da BNCC do Ensino Médio, está disponibilizada a 1ª versão. Não vemos ainda, com clareza como se dará a aplicabilidade destas Bases Nacionais nas escolas e de suas interpretações. É
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importante unir esforços para que a Educação Artística não seja reduzida, diluída, ou apagada lentamente, ou se torne transparente diante
das demandas políticas e econômicas atuais.
O professor de Educação Artística deve ser primeiramente, a
pessoa mais auto motivada dentre todos os alunos, ao entrar em sala de
aula. Em minha experiência observei que os trabalhos de Arte Coletiva,
com projetos em que os alunos criam e realizam conjuntamente propostas cujos temas são de interesse deles, e que possam se conectar com
os conteúdos interdisciplinares, ou que sejam multiculturais, ou ainda,
que envolvam alguma ação, ou relação com a comunidade, geralmente
envolvem toda a turma e elos se estabelecem. Acredito que a Educação Artística é um espaço de possibilidade nas escolas, de se trabalhar
determinados conteúdos, mas simultaneamente, ao sensibilizar os alunos, pode-se educar o olhar para a realidade, para os valores, para a
ecologia, para consciência, para o patrimônio, enquanto se vivencia as
relações entre as objetividades e subjetividades, e o despertar para um
espírito crítico. Creio que assim é possível a formação de um ‘sujeito
cultural’ capaz de ser um interventor na sociedade, com o olhar para
desenvolver projetos sociais, mediante uma consciência social, cultural
e artística.
Para Fusari & Ferraz (1993: 49) o professor de Arte “precisa saber
o alcance de sua ação profissional,” pois ele pode promover ações “para
que seus alunos também elaborem uma cultura estética e artística que
expresse com clareza a sua vida na sociedade.”
A concepção para o ensino de Educação Artística hoje deve se
fundamentar na Arte como experiência e como vivência (Barbosa, 2017).
A Arte requer vocação e dedicação – promove o olhar, a sensibilidade, a intuição, imaginação, interpretação, criatividade, conscientização e transformação.
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