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RESUMO 

 

              O estudo proposto busca refletir a problemática e importância da 

constituição sobre o conhecimento escolar pressupondo uma tomada de 

posição em relação ao que se entende por currículo, a trajetória histórica de 

currículo desde seu surgimento até os dias atuais salientando a preocupação 

de muitos profissionais que têm como responsabilidade a tarefa de orientar no 

desenvolvimento de um currículo especificamente em Arte que tem efeitos 

sobre as pessoas, constituído de conflitos e lutas entre diferentes tradições e 

diferentes concepções sociais, elemento fundamental na vida da escola, 

norteador do trabalho nela desenvolvido.  

 

  Também refletimos sobre o currículo do futuro, sua reestruturação e 

novos parâmetros para dar conta dos desafios atuais num mundo de 

incertezas, em torno do ser humano, seu cotidiano, o vivido, o pessoal, a sua 

totalidade, apontando a Arte como facilitador da aprendizagem do aluno, pois 

que a Arte sempre esteve presente em todas as formações culturais, desde o 

inicio da historia da humanidade. Em seguida abordamos sobre a função social 

da arte enfatizando nas reflexões de Adorno a arte vinculada à critica, à 

realidade, relacionando-a com outras atividades humanas,  ao seu 

compromisso social. Também refletimos sobre a construção do currículo de 

Artes no 1º. Ciclo do ensino fundamental e a importância de considerar 

conteúdos conectados a realidade dos educandos, articulando com o construir- 

representar- exprimir. Por fim, abordamos os estudos sobre os desafios do 

trabalho pedagógico com as Artes na escolarização problematizando que a 

formação do profissional da educação é superficial e insuficiente 

argumentando a necessidade do educador estar sempre em formação, na 

melhoria da qualidade da educação. 
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METODOLOGIA 

 

A pesquisa bibliográfica foi utilizada como forma de se embasar o 

trabalho presente.  

A leitura de livros, revistas, consulta em sites da internet auxiliaram na 

execução desta monografia que trata O Ensino de Artes no desenvolvimento 

integral do indivíduo- conhecer a si próprio.  

As principais obras pesquisadas foram dos autores: Alfredo Bosi, 

Anamélia Bueno Buoro, Maria F. de Rezende e Fusari, Maria Heloísa C. de T. 

Ferraz, Ana Mae Barbosa, Theodor Adorno, Igor F. Goodson, Antonio Flávio 

Barbosa Moreira, Ricardo Japiassu entre outros.  
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INTRODUÇÃO 

 

O colóquio sobre o conhecimento escolar presume, na maioria das 

vezes em que é realizada, um posicionamento em relação ao que se entende 

por currículo. A  busca do homem pela compreensão do mundo, tanto do seu 

próprio mundo interior, quanto daquele exterior, do qual é parte integrante e 

integrada, tem levado ao  processo de construção do conhecimento, pelos 

mais diversos modos. Seja a filosofia, a epistemologia, a antropologia, a 

sociologia, a psicologia, a psicanálise, a pedagogia, entre outras, têm mostrado 

a profunda complexidade desse processo, na medida em que a construção do 

conhecimento sobre o mundo exterior não se separa da construção do próprio 

homem. 

O currículo e o seu significado nos remetem na sociedade 

contemporânea, aprofundar para melhor compreender, as muitas significações 

do termo, assim como no processo social, que se realiza no espaço escolar, 

onde os sujeitos interagem a diferentes referenciais de leitura e relacionamento 

com o mundo, proporcionando-lhes não somente uma gama de conhecimentos 

como também outras vivências que contribuam para a sua inserção no 

processo da historia, como sujeito do fazer dessa historia, mas também a sua 

construção como sujeito inserido e participante ativamente do processo de 

construção e de socialização do conhecimento e, assim, da instituição 

histórico-social de sua  sociedade. Na construção desse indivíduo, o currículo 

significa um dos principais processos, na medida em que aí interagem um 

coletivo de sujeitos-alunos, sujeitos-professores e também de outros que estão 

ligados à relação formal de ensinar-aprender. Nesta interação, mediada por 

uma pluralidade de linguagens: verbais, imagéticas, míticas, rituais, mímicas, 

gráficas, musicais, plásticas e tantas outras, e de referenciais de leitura de 

mundo, o conhecimento sistematizado, o saber popular, o senso comum, os 

sujeitos intersubjetivamente, constroem e reconstroem a si mesmos, o 

conhecimento já produzido e que produzem as suas relações entre si e com a 

sua realidade, assim como pela ação, tanto na dimensão do sujeito individual 

quanto social, transformam essa realidade, num processo multiplamente 
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cíclico, contendo, em si próprio, a face  da continuidade, como a da construção 

do novo.  

Podemos pensar currículo como redes de saberes e fazeres, produzidas 

e compartilhadas nos cotidianos escolares, cujos fios, nós, linhas de fuga não 

se limitam a esses cotidianos, prolongando-se para além deles nos diferentes 

contextos vividos pelos sujeitos que praticam e habitam direta e indiretamente 

as escolas, ou seja, professores, alunos, serventes, pedagogos, família, 

diretores, coordenadores, comunidades e outros.  

Alves (2002, p.40) defende a visão que “existem muitos currículos em 

ação nas escolas, apesar dos diferentes mecanismos homogeneizadores”. 

Para Alves não existe um único currículo na escola, e sim, inúmeros currículos 

em rede, plurais, complexos, impossíveis de ser apreendidos em sua 

totalidade.  

Sacristan (1995, p.86) declara que currículo é “a soma de todo tipo de 

aprendizagens e de ausências que os alunos obtêm como conseqüência de 

estarem sendo escolarizados”. Para ele, pensar o currículo escolar pressupõe 

viver seu cotidiano, que inclui, alem do formal e tradicionalmente estudado, 

toda a dinâmica das relações estabelecidas, ou seja, o currículo oculto. “O 

currículo  entendido como cultura real, que surge de uma série de processos, 

mais que como objeto delimitado e estático que se pode planejar e depois 

implantar” (idem, p.27). 

Nos estudos de Bateson (1979) encontramos escritos de que a 

aprendizagem se divide em três tipos apesar de distintos, vinculados: a 

aprendizagem primária que caracteriza-se de conteúdos do currículo formal; a 

aprendizagem secundária o processo do aprender a aprender; e a terciária que 

rompe com as prescritividades do currículo, a apropriação e narrativa de seu 

próprio currículo. 

Ferraço (2006) sugere que o currículo “decorre da mudança de foco do 

documento prescrito para a prática pedagógica na caracterização do currículo 

que tem como objetivo assumir os sujeitos cotidianos das escolas como 

protagonistas do currículo escolar”. Dessa forma considerar a diversidade de 

saberes e práticas cotidianas existentes e pressupor práticas  e saberes como 
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tecidos em meio aos  movimentos da complexidade do campo  educacional, da 

escola. Daí pensarmos fundamentando dentro do currículo escolar, onde a 

genialidade, a singularidade, a criação, a imaginação, a sensibilidade, a 

fantasia, o senso crítico, o auto conhecimento,  a imortalidade da arte dá lugar 

a uma multiplicidade de formas de expressão produzidas por sujeitos comuns, 

formas essas que destroem as barreiras das galerias, dos teatros, das salas, 

para se espalharem pelas ruas, pelas residências, por todos os lugares, formas 

de conhecimento humano em transformação. 

Bosi (2004, p.8) afirma: 

 

...a arte tem representado, desde a Pré-História, uma 

atividade fundamental do ser humano. Atividade que, ao 

produzir objetos e suscitar certos estados psíquicos no 

receptor, não esgota absolutamente o seu sentido nessas 

operações. Estes decorrem de um processo totalizante, 

que as condiciona: o que nos leva a sondar o ser da arte 

enquanto modo específico de os homens entrarem em 

relação com o universo e consigo mesmos. 

 

 Buoro (2003, p.31) também propala que “...é preciso resgatar a 

dimensão do homem como ser social e cultural, leitor e intérprete, criador e 

criatura”.   

 Para a autora, a obra de arte é um objeto facilitador desse resgate, pois, 

conjuntam várias formas do saber e principalmente porque uma obra de arte 

não é apenas objeto estético a ser apreciado: é resultado de experiências de 

vida expostas pelo processo criativo do artista e também pelo significado da 

obra. Assim, também partilhamos da obra  quando fazemos sua leitura, somos 

“interpretantes, criando signos-pensamentos, habitando a obra, recriando-a” 

(2003, p.31). 

 Refletir, sobre o papel da Arte no resgate da imagem do ser humano 

holístico acarreta abordar a produção e apropriação do conhecimento do 
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sujeito que ao mesmo tempo interpreta, critica, constrói e desconstrói para 

construir o novo.  

 Este estudo se propõe a refletir  sobre importância do ensino de Artes 

no desenvolvimento integral do indivíduo, como também que currículo no 1º. 

Ciclo do Ensino Fundamental poderá desenvolver nos alunos a criatividade, a 

imaginação, a sensibilidade, a fantasia, o senso crítico, a reflexão, a 

autonomia, o auto conhecimento dando importância às habilidades práticas e 

sociais e ao tipo de conhecimento que os alunos adquirem para vida. A 

importância de a criança conhecer a Arte para compreendê-la.  

 Conforme formulação de uma proposta de trabalhar a arte na escola, 

educadores podem se posicionar sobre arte e educação escolar que serão 

assumidos e que implicarão na seleção teórica e metodológica mais adequada 

e possível, atividades que ensinam a ver, de modo que o aluno possa 

sensibilizar o olhar criando uma consciência transformadora de si mesmo e do 

mundo.  Num contexto  histórico-social contemplando o artista, a obra, o 

público, como socializar esses conhecimentos, a Arte mostrando-se como 

produto, trabalho e construção, dialética homem- mundo.  
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 CAPÍTULO I 

TEORIA E HISTÓRIA DO CURRÍCULO 

 

“...é necessário que o que se ensina valha a pena”. 

              (Forquin, 1993, p.144) 

 

 Moreira e Silva (1995) acreditam que currículo não é um elemento 

inocente e neutro de transmissão desinteressada do conhecimento social, que 

não é um elemento transcendental e atemporal, portanto tem história. Assim,            

abordaremos o currículo conceitualmente e historicamente para compreendê-

lo.  

No Dicionário Novo Aurélio (1999, p. 596), a palavra currículo do latin 

“curriculu” significa ato de correr, atalho, corte, parte de um curso literário, as 

matérias constante de um curso, conjunto de dados concernentes ao estado 

civil, ao preparo profissional e às atividades anteriores de quem se candidata a 

um emprego, a um curso. 

De acordo com Goodson (2003), currículo denomina o processo 

constituído de conflitos e lutas entre diferentes tradições e diferentes 

concepções sociais. O processo social considera os fatores lógicos, 

epistemológicos, intelectuais, determinantes sociais, interesses, simbólicos, 

rituais, culturais, necessidade de legitimação e de controle, propósito de 

dominação relacionados à classe, à raça, ao gênero, ou seja, o currículo na 

verdade  tem efeitos sobre as pessoas.  

O autor define currículo como um curso posto nas mãos daqueles que 

“esboçam” e definem o curso a ser seguido e mais especificamente 

apresentado. 

Também Barrow apud Goodson (2003) define currículo como “o 

conteúdo apresentado para estudo”.  

Pode-se dizer que não houve alteração profunda até hoje, mas não 

podemos deixar de assinalar as importantes variações que surgiram do 

vocábulo, no uso e na apropriação do mesmo, pedagogicamente. 
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Assim, ao reconstituir originalmente o emprego do termo currículo 

reportaremos seu surgimento ao contexto da reforma protestante no final do 

século XVI: 

 

Possivelmente teria sido empregado já em 1582, nas 

escriturações da Universidade de Leiden, Holanda 

(fundada na segunda metade do século XVI, com 

propósitos de “formar predicadores protestantes”). Mas 

segundo o Oxford English Dictionary, o primeiro registro 

que dele se constata é o de um atestado de graduação 

outorgado, em 1663, a um mestre da Universidade de 

Glasgow, Escócia (reorganizada na mesma época, com 

idênticos propósitos). (Saviani, 1995, p.16 apud Goodson, 

2003) 

  

Os sentidos mais usuais do vocábulo currículo referem-se a planos e 

programas, a objetivos educacionais, a conteúdos, ao conhecimento escolar e 

à experiência de aprendizagem.  

Silva (1999) considera que o conhecimento é a matéria prima do 

currículo, portanto é o conjunto de experiências de conhecimentos que a 

escola oferece aos estudantes.  

Castanho (1995) também propala que o currículo é o canal pelo qual a 

macroestrutura social penetra na microestrutura escolar; é a corporificação dos 

interesses sociais e da luta cultural que se processa na sociedade. É um 

instrumento de ação política, é uma ação coletiva que se fundamenta numa 

concepção de mundo-homem-educação, é uma prática político-pedagógica, 

portanto, ele é muito mais que um rol de disciplinas, é uma questão político-

cultural pelo fato de trazer intenções que portam atitudes frente às relações 

sociais. 

O conceito de currículo, inicialmente utilizado na Europa e nas colônias 

Americanas, inclusive no Brasil colonial, se referia ao sentido estrito e com 

ênfase na matéria até o final do século XIX.  
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De acordo com Ragan apud Goodson (2003), em 1896 Dewey, ao criar 

a escola-laboratório na Universidade de Chicago, sob o domínio de que as 

crianças aprendem melhor através de experiências significativas, prepara 

caminho para o currículo por experiências, com ampla aceitação na década de 

30 no Brasil, referindo-se ao currículo como algo dado para o professor: os 

conteúdos devem mostrar ao mestre quais são os caminhos abertos à criança.  

Ainda segundo o autor, Dewey publicou um pequeno ensaio em 1902 

denominado “The Child and The Curriculum” onde critica os currículos 

utilizados nas escolas de sua época. Assim,  começa a se esboçar uma teoria 

para a construção dos currículos renovados, amplamente divulgada e aceita no 

Brasil, valorizando os interesses do aluno, o escolanovismo. 

Entretanto, é atribuída a Franklin John Bobbitt, em 1918 o mérito de ter 

iniciado as teorizações sobre currículo, afirmando que currículo é aquele 

conjunto ou série de coisas que as crianças e os jovens devem fazer e 

experimentar a fim de desenvolver habilidades que os capacitem a decidir 

assuntos da vida adulta, referindo-se a um currículo que desenvolvesse os 

aspectos da personalidade adulta então considerada desejáveis. 

Podemos concluir que Bobbitt se referia às transformações sociais, 

políticas e econômicas que sucediam no país que de várias formas 

procuravam adaptar a escola e o currículo à ordem emergente capitalista que 

se consolidava com características tradicionais que vigoraram até meados dos 

anos 60.   

  Tyler em seus estudos sobre currículo aponta respostas às questões 

sobre como selecionar objetivos, como selecionar as experiências de 

aprendizagem, como organizar essas experiências e como avaliar sua eficácia.     

  No Brasil sua influência foi marcante nos projetos de currículo 

desenvolvidos ao seu modelo técnico-linear. 

  Também Bruner, juntando-se às idéias de Tyler, enfatiza a necessidade 

de um currículo baseado na estrutura das disciplinas, recomendando que os 

currículos escolares e os métodos didáticos devem estar articulados para o 

ensino das idéias fundamentais, em todas as matérias que estejam sendo 

ensinadas. 
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   Santos e Moreira (1995, p.49) salientam que até os anos 60, as 

diversas propostas partiam das orientações dominantes que privilegiavam 

elementos como a eficiência e a racionalidade técnica e científica dando lugar 

a custos menores e máximo de resultados. Ou seja, um planejamento baseado 

em teorias científicas sobre o processo ensino-aprendizagem  como forma de 

lidar com os problemas da área.  

  Paralelamente ao surgimento de grande número de definições de 

currículo formaram-se grupos de trabalho no final dos anos 50, reunindo 

estudiosos americanos com o objetivo de voltar suas vistas e estudos aos 

conteúdos curriculares que formariam os lideres e cientistas americanos, 

surgindo, assim, uma nova preocupação focada aos conteúdos de ensino.  

  Os autores Schwab  e Huebner apud Goodson ( 2003) chegaram a 

decretar a morte do currículo mostrando incapacidade pela metodologia e 

princípios que não correspondiam aos anseios, avanços da educação. 

Exigindo novos princípios, nova visão, novos métodos apropriados.  

  Na década de 70 surge o movimento reconceitualista  com os estudos 

de Pinar apud Goodson ( 2003)  como representativo da época. Assim, o autor 

considera que até a década de 70 a dominância é da tendência tradicionalista 

contemplando Bobbitt, Tyler e Taba com a preocupação em prestar serviço 

aos professores,  às escolas e à racionalidade burocrática e tecnológica; 

enquanto que a tendência reconceitualista ( desde o final dos anos 70 até hoje 

e seus desdobramentos) caracteriza-se toda atividade intelectual implicando 

uma dimensão política, abandonando conscientemente da mentalidade 

técnica, não havendo prescrições de modelos tradicionais, sendo necessários 

uma reconceitualização do que é currículo, de como e pode funcionar. 

  Apesar de o currículo participar de um processo social muito amplo e 

apesar da limitação das dimensões, era tratado muito mais como objeto da 

Psicologia do que da Sociologia ficando, assim, marcado pela sua influência, 

delimitando inclusive, a extensão de suas definições.  

   

... a critica a essas abordagens e a abertura de novas 

perspectivas na área surgem com a constituição de uma 
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corrente, no campo da Sociologia da Educação, voltada 

para o estudo de currículo. Essa tendência denominada 

Nova Sociologia do Currículo (NSE), desenvolve-se na 

Inglaterra no inicio da década de 70 por Michael Young. 

Opondo-se à orientação funcionalista que dominava os 

estudos da Sociologia da educação, fundamentando-se na 

fenomenologia e no neomarxismo e em consonância com o 

discurso contestador que se difundia na Inglaterra e em 

outros países da Europa nesse período (Forquin, 1993), a 

NSE levanta questões relevantes sobre a constituição do 

conhecimento escolar. (Santos e Moreira, 1995, p.49) 

    

 Podemos também apontar nos anos 70 nos Estados Unidos, os estudos 

de Giroux e Apple, influenciados pela teoria social européia, pela psicanálise, 

por Paulo Freire e pela NSE inglesa, insatisfeitos com as tendências no campo 

de currículo, criticam a abordagem técnica e dão ênfase ao caráter político dos 

processos de pensar e fazer currículos, sendo considerado pioneiros da 

tendência curricular critica, e voltando seus olhos para o conhecimento escolar 

procurando mostrar como as formas de seleção, organização e distribuição do 

conhecimento escolar favorecem a opressão da classe e grupos subordinados. 

Esses autores têm enfatizado as contradições, resistências e lutas que 

ocorrem no processo escolar procurando discutir formas alternativas que 

permitam a organização a favor da emancipação individual e coletiva.  

 No decorrer dos anos 80 novas formas de se entender as conexões 

entre currículo e as relações de poder na sociedade se ampliam no 

desenvolvimento da teoria educacional. 

 A partir da década de 90, grande parte da produção tem sido 

influenciada pelo pensamento pós-moderno, com ênfase na análise da relação 

entre currículo e construção de identidades e subjetividades uma vez que, 

junto com os conteúdos das disciplinas escolares, se adquirem na escola 

valores, pensamentos e perspectivas de uma determinada época ou 

sociedade. Por isso, os estudos sobre a cultura escolar, a cultura que a escola 
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privilegia, as diferenças culturais dos grupos sociais e as relações entre esses 

elementos têm sido preocupações crescentes no campo curricular. Os estudos 

multiculturais enfatizam a necessidade do currículo “dar voz” às culturas 

excluídas, “negadas ou silenciadas”.  

O conceito de currículo é multifacetado e modificou-se historicamente 

atendendo a realidades sociais distintas, há tempos e espaços específicos e, 

em conseqüência disso, precisa ser compreendido no contexto social em que 

está inserido. 

 Santos e Moreira (1995, p.50), ressaltam que a partir da década de 90 

novas categorias passam a ser usadas para se compreender as formas de 

produção do conhecimento nas instituições sociais, assim como uma nova 

preocupação com o conteúdo e a natureza  do conhecimento veiculado por 

essas instituições, pois “não apenas se aprendem conteúdos sobre o mundo 

natural e social, também consciência, disposições e sensibilidades que 

comandam as relações e comportamentos sociais do sujeito e estruturam sua 

personalidade”. 

 Giroux (1995, p.88) discute sobre o contexto das sociedades 

multiculturais salientando  que a escola não pode ignorar a diversidade de sua 

clientela, questões que exercem um papel preponderante na definição do 

significado e do propósito da escolarização, do significado de ensinar e na 

forma como os alunos devem ser ensinados para viver num mundo 

globalizado, onde as novas tecnologias cada vez mais inseridas no cotidiano e 

sobretudo racialmente mais diverso.   

 Nessa perspectiva é importante assumir o desafio de trabalhar para o 

aprofundamento das questões de como recriar e reinventar o sentido profundo 

da escola. 

 Santomé (1997) discute sobre os conteúdos culturais dos currículos e 

reconstrução de identidades sociais quando ele reflete a respeito das escolas 

tradicionais que mesmo enfatizando os conteúdos culturais apresentados nas 

disciplinas em forma de matérias não conseguem fazer os alunos situarem-se 

como fazendo parte de seu próprio mundo. 
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1.1 – Currículo no Brasil 

  

De acordo com Moreira (2001), as questões curriculares vêm sendo 

discutidas desde os anos 20 e 30, quando os pioneiros da Escola Nova 

realizaram as primeiras reformas curriculares na Bahia, em Minas Gerais e 

Distrito Federal. Também nesse período, aconteceu  a primeira tentativa de 

reforma educacional brasileira pelo ministro Francisco Campos após criação do 

Ministério de Educação e Saúde, em 1930, influenciadas pelas teorias 

pedagógicas de Dewey, Decroly e Kilpatrick. 

O autor também ressalta que na reforma organizada por Francisco 

Campos e Mario Casassanta em Minas Gerais, os pressupostos da Escola 

Nova surgem sistematizados com clareza. Essa reforma tenta reorganizar o 

ensino elementar e normal numa clara abordagem técnica de questões 

educacionais no Brasil utilizando-se de princípios definidos de elaboração de 

currículos e programas. 

A pedagogia escolanovista constituiu-se numa reação ao currículo 

clássico da pedagogia tradicional sendo que os eixos curriculares e 

pedagógicos deslocaram-se: 

 

do intelecto para o sentimento, do aspecto lógico para o 

psicológico, dos conteúdos cognitivos para os métodos ou 

processos pedagógicos, do professor para o aluno, do 

esforço para o interesse, da disciplina para a 

espontaneidade, do diretivismo para o não-diretivismo, da 

quantidade para a qualidade, de uma pedagogia de 

inspiração filosófica centrada na ciência da lógica para uma 

pedagogia de inspiração experimental baseada 

principalmente nas contribuições da biologia e da 

psicologia. Trata-se de uma teoria pedagógica que 

considera que o importante não é aprender, mas aprender 

a aprender. (Saviani, 2003, p.9) 

 



 

 

 
 

19 

Nos primeiros anos do século XX, o Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais – INEP e o Programa de Assistência Brasileiro – 

Americana de Educação Elementar -  PABAEE, foram considerados os 

melhores divulgadores na área de currículo, formando os primeiros 

especialistas.  

A influência americana nos anos 50, 60 e 70 foi marcante com a 

assinatura de diversos acordos de cooperação técnica (MEC-USAID), 

promovendo a educação tecnicista no Brasil.  

Os estudiosos pioneiros nesta fase que influenciaram no Brasil mais 

decisivamente foram Taba e Tyler multiplicando-se as medidas tomadas por 

especialistas e técnicos em educação para orientar e supervisionar a 

implementação de guias curriculares, criando-se a habilitação “Supervisão” no 

curso de Pedagogia e os cursos de pós-graduação em Supervisão e Currículo.  

A partir desses acontecimentos, houve separação do trabalho 

pedagógico com a especialização de funções e novas formas de organização 

do trabalho escolar.  

Saviani (2003, p. 12) indica que “... essa pedagogia advoga a 

reordenação do processo educativo de maneira a torná-lo objetivo e 

operacional”. 

Veiga (1989) comenta que  a preocupação básica está no preparo do 

homem para desempenhar papeis sociais facilitando a divisão técnica e social 

do trabalho e reforçando as desigualdades sociais porque se propõe a igualar 

indivíduos desiguais: a escola conservadora é completamente desconectada 

da realidade histórico-social da qual é parte.  

Dessa forma, a organização escolar é racionalizada e faz parte da 

lógica do capital, onde o controle da minoria sobre a maioria gera conflitos: o 

professor torna-se um mero executor, perde o controle de seu próprio trabalho 

quanto maior  a racionalização da instituição escolar.  

A prática pedagógica ocorre de forma não criativa, acrítica, 

mecanizada deixando de fora as questões referentes aos fundamentos do 

currículo.  
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Nesse modelo técnico-linear o especialista domina o processo com a 

intenção de garantir o controle e maximizar o rendimento. A educação ficou 

caracterizada pela separação entre teoria e prática supervalorizando o 

Taylorismo na educação. A disciplina Currículos e Programas de Educação 

(Lei 5540/68), foi  introduzida nas Faculdades de Educação, ensinava-se o 

como fazer, sem reflexão sobre o porque fazer, não havia relação entre 

educação e sociedade, entre currículo e sociedade.  

A partir da década de 80, com a crítica ao tecnicismo, verifica-se que o 

pensamento pedagógico brasileiro desenvolveu-se e alcançou acentuada 

autonomia, influenciado por Marx e Gramsci, intensificando-se a tendência 

critica com educadores identificados com a concepção de Educação Popular e 

da Pedagogia Histórico-crítica.  

Estudos na temática da Teoria Crítica de Currículo, Silva adota a 

discussão sobre “o de saber qual conhecimento deve ser ensinado... ” (2001, 

p.14) e que esse conhecimento é nossa identidade, nossa subjetividade, o que 

nos transformamos. 

O autor argumenta que as teorias críticas e pós-críticas não são 

neutras, científicas e desinteressadas e sim implicadas em relações de poder, 

contrariamente as teorias tradicionais  consideradas neutras. 

Assim, as teorias pós-criticas apresentam-se no Brasil muito 

timidamente  nos currículos dos  Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs  

(Brasil, 1998) que abordam os Temas Transversais (Ética, Saúde, Orientação 

Sexual, Meio Ambiente, Trabalho e Consumo e Pluralidade Cultural). 

O autor ressalta também que este conceitual que se refere às teorias 

curriculares tem por objetivo esclarecer os enfoques de cada posição 

oferecendo ao educador um referencial para a análise de suas posições 

curriculares.  

Assim, surgem duas linhas críticas no Brasil, uma que acredita que o 

currículo deve se preocupar com a transformação social, ou seja, levar os 

alunos à reflexão crítica e à conseqüente desmistificação dos conteúdos 

curriculares, à libertação das classes populares da opressão sofrida, através 

da vivência das premissas pelo currículo. E a outra linha acredita que o 
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currículo não pode corrigir os defeitos de uma sociedade de classes, porque 

ele faz parte destes defeitos, as mudanças só podem acontecer fora da escola, 

mediante a ruptura social e política, o currículo deve oportunizar a alunos e 

professores o direito e a responsabilidade de engajamento político em partidos 

e sindicatos. Daí o currículo entendido como ato ou atividade global de toda a 

sociedade.  

O currículo demanda numa discussão ampla e abrangente, não se 

limitando aos problemas técnicos e sim por um conjunto de valores 

educacionais a serem definidos, num referencial teórico, histórico e político.  

A importância da cultura no mundo contemporâneo tem sido enfatizada 

por autores de diferentes tendências. Apple (1999), um dos autores da teoria 

critica do currículo, advoga que lutas e conflitos culturais constituem em 

eventos reais e cruciais na batalha por hegemonia. O autor acrescenta, porém, 

que valorizar e reconhecer a importância da esfera cultural não pode implicar a 

desconsideração da força do capitalismo, do caráter determinante das relações 

de produção e do poder da classe social.  

Thompson e Willians também destacam a centralidade da cultura em 

seus estudos, consideram que a cultura não se separa das atividades 

características e das interações da vida cotidiana, implicando no 

reconhecimento da importância das ações e das experiências dos indivíduos 

nas análises dos fenômenos sociais.  

Podemos entender a escola hoje como um espaço de “cruzamento de 

culturas” (Gómez, 1998 apud Goodson, 2003), pois exige que desenvolvamos 

um novo olhar, uma nova postura, devemos ser capazes de identificar diversas 

culturas que se misturam no universo escolar, reinventando a escola, 

reconhecendo o que a especifica, identifica e distingue de outros espaços de 

socialização e o impacto que esse multiculturalismo exerce em seu universo e 

seus atores. 
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 CAPÍTULO II 

O CURRÍCULO DO FUTURO 

  

   De acordo com Gadotti (2006), atualmente vivemos um tempo de 

expectativas, de perplexidade e da crise de concepções e paradigmas, 

refletindo sobre o papel da educação nesse novo contexto globalizado, 

competitivo, tecnológico quando contempla os “cenários” possíveis  para a 

educação. 

  Segundo ele, falar de currículo do futuro é também falar, discutir, 

identificar o “espírito” presente no campo das idéias, dos valores e das práticas 

educacionais que as perpassam, marcando o passado, caracterizando o 

presente e abrindo possibilidades para o futuro. Salienta que perspectivas 

teóricas que orientaram muitas práticas poderão desaparecer e outras 

permanecerão em sua essência questionando as teorias e práticas que se 

fixaram no ethos educacional, que criaram raízes, que atravessaram o milênio 

e estão presentes hoje. Para o autor, entender o futuro é revisitar o passado, 

destacando alguns marcos que persistem e poderão persistir na educação do 

futuro. 

    Gadotti relata que a educação tradicional enraizada na sociedade de 

classes escravista da Idade Antiga, destinada a uma pequena minoria,  iniciou 

seu declínio no movimento renascentista, sobrevivendo até hoje, apenas da 

extensão média da escolaridade trazida pela educação burguesa. E também a 

educação nova que trouxe  numerosas conquistas, sobretudo, no campo das 

ciências da educação e das metodologias de ensino. É o conceito de Dewey 

de “aprender fazendo” e as “técnicas” de Freinet.  

     Tanto a educação tradicional e a educação nova têm em comum a 

concepção da educação como processo de desenvolvimento individual. 

Entretanto, o traço mais original da educação do século XX foi o deslocamento 

de enfoque, do individual para o social, para o político e para o ideológico.   A 

educação do século XX, tornou-se permanente social. Preconizando, a idéia 
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universalmente difundida de que não há idade para se educar, de que a 

educação se estende pela vida toda e que ela não é neutra. 

    O autor salienta que  na segunda metade do século XX, educadores e 

políticos imaginaram uma educação internacionalizada, confiada a uma grande 

organização, a Unesco. Os países altamente desenvolvidos já haviam 

universalizado o ensino fundamental e eliminado o analfabetismo. Os sistemas 

nacionais de educação trouxeram um grande impulso, desde o século 

passado, possibilitando numerosos planos de educação, que diminuíram 

custos e elevaram os benefícios.  

     A tese de uma educação internacional já existia desde 1899, quando 

foi fundado, em Bruxelas, o “Bureau International de Novas Escolas”, por 

iniciativa do educador Adolphe Ferriere, resultando atualmente a uniformidade 

nos sistemas de ensino. Assim, pode-se dizer que todos os sistemas 

educacionais do mundo contam com uma estrutura básica muito parecida. No 

final do século XX, o fenômeno da globalização deu novo impulso à idéia de 

uma educação igual para todos, agora não como principio de justiça social, 

mas apenas como parâmetro curricular comum.  

     O autor também destaca as conseqüências da evolução das novas 

tecnologias, centradas na comunicação de massa, na difusão do 

conhecimento, considerando que ainda não alcançou o ensino, mas a 

aprendizagem a distancia, sobretudo baseada na internet, parece ser a grande 

novidade educacional neste novo milênio. 

      Entre as novas teorias surgidas nesses últimos anos, podemos incluir 

as reflexões de Edgar Morin, que critica a razão produtivista e a racionalização 

modernas, propondo uma lógica do vivente, ou seja, baseado no principio 

unificador do saber, do conhecimento em torno do ser humano, valorizando o 

seu cotidiano, o vivido, o pessoal, a singularidade, o entorno, o acaso: a 

complexidade e a totalidade, os chamados paradigmas holonômicos, que 

pretendem restaurar a totalidade do sujeito, valorizar a sua iniciativa, a sua 

criatividade, o micro, a complementaridade, a convergência, a complexidade. 

Mantendo, sem pretender superar, todos os elementos da complexidade da 

vida e do real.   
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    As perspectivas holísticas da educação provocaram grandes 

discussões nos últimos anos. Elas se referem, freqüentemente, às categorias 

transdisciplinaridade e complexidade.  

    Uma educação que se pretende complexa, ética e solidária nasce da 

necessidade de investigar os novos paradigmas diante do questionamento de 

padrões e modelos reducionistas e fragmentados tão comuns no século XIX.  

     A escola deve incentivar a comunicação entre as diversas áreas do 

saber e a busca das relações entre os campos do conhecimento. Trata-se da 

transcendência do pensamento linear, pois que é reducionista. 

Transdisciplinaridade é a prática do que une e não separa o múltiplo e o 

diverso no processo de construção do conhecimento.  

     A transdisciplinaridade pressupõe também a utilização de diversas 

linguagens. Podemos destacar as artes – nem sempre valorizadas pelos 

sistemas educacionais – como um facilitador da aprendizagem do aluno. 

 

As artes levam-nos à dimensão estética da 

existência e – conforme o adágio que diz que a 

natureza imita a obra de arte – elas nos ensinam a 

ver o mundo esteticamente. Trata-se, enfim, de 

demonstrar que, em toda grande obra, de literatura, 

de cinema, de poesia, de música, de pintura, de 

escultura, há um pensamento profundo sobre a 

condição humana. (Morin, 2000 a, p.45) 

 

     Para Morin, as artes despertam sensibilidade e afetividade, e essa 

subjetividade não somente aprimorará o desempenho critico e reflexivo, como 

também atuará na ampliação de capacidade criativa e lógica da pessoa.      

   Para o pensador, a outra função educativa da arte é a utilização de 

seus conteúdos – o conteúdo objetivo – a letra de uma musica ou uma poesia, 

por exemplo, e o conteúdo subjetivo – intuição, prazer, sonho, fantasia, alegria 

– apreendidos na observação atenta e despretensiosa de uma escultura ou de 

uma pintura.  
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   A educação popular, inspirada originalmente no trabalho de Paulo Freire 

nos anos 60, encontrava a conscientização sua categoria fundamental. Mas 

nos últimos anos, educadores que permaneceram fiéis aos princípios da 

educação popular atuaram em duas direções: a educação publica popular, 

espaço conquistado no interior do Estado e na educação popular comunitária e 

na educação ambiental ou sustentável, predominantemente não-

governamentais. Durante os regimes autoritários da América Latina, a 

educação popular manteve sua unidade, combatendo ditaduras e 

apresentando projetos alternativos. Posteriormente, com as conquistas 

democráticas, a educação popular fragmentou-se em dois sentidos, ganhando 

vitalidade no interior do Estado, diluindo-se em suas políticas publicas e, de 

outro lado, continuou com a educação não-formal, dispersando-se em milhares 

de pequenas experiências. Apesar de perder unidade ganhou  vitalidade e 

conseguiu expandir suas fronteiras. Atualmente se incorporou ao pensamento 

pedagógico universal e orienta a atuação de muitos educadores: o Fórum 

Paulo Freire e o Fórum Mundial de Educação que reúnem, periodicamente, 

milhares de educadores em muitos países. 

  As práticas de educação popular constituem-se em mecanismos de 

democratização, onde se refletem os valores de solidariedade e de 

reciprocidade e novas formas alternativas de produção e de consumo, 

sobretudo as práticas de educação popular comunitária, muitas delas 

voluntárias. O terceiro setor, as organizações não-governamentais (ONGs) e 

as organizações de base comunitária (OBCs), estão crescendo como espaço 

de novas vivências sociais e políticas. 

   Diante disso, a educação popular, como modelo teórico 

reconceituado, tem oferecido alternativas como a reforma dos sistemas de 

escolarização pública. Vinculada com o poder local e a economia popular,  a 

educação popular converge novas e inéditas possibilidades para a prática da 

educação. A noção de aprender a partir do conhecimento do sujeito, a noção 

de ensinar a partir de palavras e temas geradores, a educação como ato de 

conhecimento e de transformação social, a politicidade da educação foram o 

marco em nível internacional e à pedagogia critica universal.  
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    O pensamento pedagógico de Jung é o processo permanente de 

adaptação e de transformação do mundo, de autoconhecimento e de 

conhecimento do outro.  

    O autor baseia-se na concepção ampliada por considerar a 

“pedagogia social dos arquétipos” que “educa” uma sociedade pelas visões de 

mundo e idéias que são veiculadas por meio de mitos, ideologias, utopias, 

ciências, literatura que derivam sistematizações e normatizações que, 

difundidas na consciência social, justificam e legitimam as ações e as 

experiências humanas, integrando indivíduos, grupos e sociedades, educando-

os.  

    Jung considera esses conhecimentos fundamentais para a 

compreensão do ser humano das determinações internas ( o mundo  da psique 

individual) e externas ( ação do grupo, psique coletiva) que traçam seu destino 

individual e coletivo.  

    O conceito de individuação de Jung é um processo de 

autoconhecimento, autoconstrução da humanidade, de “transformação da 

alma”, percebendo e criando meios simbólicos são os modos básicos pelos 

quais o homem organiza suas experiências e ações. Esses processos 

permitem ao ser humano assumir sua humanidade, tomar consciência da 

condição própria aos seres vivos, ou seja, seu destino mortal.  

     O papel dos processos de simbolização e do inconsciente na 

encenação do drama humano individual e social e a perenidade da vida como 

fonte de esperança são o cerne do pensamento de Jung.  

      Assim, Jung postula a existência de extratos inconscientes que, em 

relação à nossa mente racional e consciente, são responsáveis pela nossa 

ação e adaptação ao mundo.  

      Portanto, a educação é um processo de adaptação e de 

transformação do mundo, de autoconhecimento e de conhecimento do outro, 

que garante nossa evolução e permanência no mundo, gerando cultura e 

civilização.  

    Jung também discorre sobre o pensamento transdisciplinar, ou seja, 

atravessando as fronteiras de diferentes áreas de conhecimento, como 
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filosofia, religião, mitologia, alquimia, historia, ciências naturais, que se 

apresenta complexo, profundo e arborescente. 

    Seu pensamento situa-se em um novo paradigma, regido pela lógica 

complexa que integra os elementos ou partes em um todo, em uma relação ao 

mesmo tempo de complementaridade e de antagonismo. Caracterizado pela 

complexidade, o todo é sempre uma unidade complexa porque as relações 

entre as partes que o compõem são simbolicamente tecidas. Embora opostas, 

as partes estão sempre relacionadas e unidas como pontas ou extremidades 

de um todo único.  

     O homem para Jung, é uma totalidade, um complexo de antinomias, 

no qual identifica uma infinidade de polaridades que se complementam, se 

integram, se compensam, se antagonizam: natureza e cultura, unicidade e 

multiplicidade, racional e irracional, razão e imaginação, personalidade e 

persona, introversão e extroversão, sensação e intuição, pensamento e 

sentimento, mundo interior e exterior, consciente e inconsciente, consciência 

individual e consciência coletiva.  

     É nessa relação de complementaridade e antagonismo entre esses 

pólos que o homem, impulsionado pela libido e pelo desejo, tenta se adaptar 

às pressões de seu meio e constrói sua humanidade ao se relacionar consigo 

mesmo, com o outro e com o mundo. Enfim, educa-se no inesgotável processo 

de individuação.  

    Gadotti acredita que uma educação voltada para o futuro, será 

sempre uma educação contestadora, superadora dos limites impostos pelo 

Estado e pelo Mercado, ou seja, uma educação para a transformação social. 

Pode-se dizer então que a pedagogia da práxis, como uma pedagogia 

transformadora  em suas varias manifestações, pode oferecer um referencial 

geral mais seguro neste momento de perplexidade. 

Diante do exposto, a escola do futuro precisa ter projeto, precisa de  

dados, precisa fazer sua própria inovação, planejar-se a médio e longo prazos, 

fazer sua própria reestruturação curricular, elaborar seus parâmetros 

curriculares, enfim, ser cidadã. As mudanças que vêm de dentro das escolas 

são mais duradouras. Da sua capacidade de inovar, registrar, sistematizar a 
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sua prática, a sua experiência, dependerá o seu futuro. Nesse contexto, o 

educador é um mediador do conhecimento do aluno que é o sujeito da sua 

própria formação. O educador precisa construir conhecimento a partir do que 

faz. Ele precisa ser curioso, buscar sentido para o que faz e apontar novos 

sentidos para “o que fazer” dos seus alunos. A escola está desafiada a mudar 

a lógica da construção do conhecimento, pois a aprendizagem agora ocupa 

toda a nossa vida.  

  Snyders no livro “A alegria na escola” diz que “ precisamos de uma 

nova cultura da satisfação” pois não só os professores, os alunos,  também  os 

funcionários passam a maior parte do tempo na escola, então devemos ser 

felizes nela”.  
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 CAPÍTULO III 

A FUNÇÃO SOCIAL DA ARTE 

 

   Adorno considera a arte como forma de conhecimento e 

conseqüentemente como critica social.  

   Ele diz que existe um tipo de arte que serve aos interesses do capital, 

pois que neutraliza qualquer perspectiva de cognição, com vistas ao 

entretenimento não pode desempenhar o papel de emancipação do sujeito, 

uma vez que seu objetivo é ser comercializável.  

  O pensador considera que a arte só poderá ser abarcada numa 

dimensão social quando está vinculada à critica e à filosofia.  

  Tanto a obra de Cândido Portinari, Retirantes de 1944, que é um misto 

de sensibilidade e emoção que retrata o sofrimento do povo nordestino em 

meio à seca, quanto a obra de Pablo Picasso, Guernica de 1937, que se 

tornou um manifesto internacional contra todas as agressões imperialistas, são 

exemplos como a arte, ao longo da história, se volta para uma nova realidade, 

destacando-se como dimensão social. Ao se relacionar com outras atividades 

humanas, a arte deixa transparecer seu forte caráter de protesto social.  

       

A priori, antes de suas obras, a arte é uma critica da 

feroz seriedade que a realidade impõe sobre os 

seres humanos. (Adorno, 2001, p.13)  

 

   A função social da arte fica nítida à medida que ela transforma e nos 

traz o conhecimento do mundo, não um conhecimento abstrato, mas afetivo e 

real. O artista percebe o mundo e cria formas sensíveis para interpretá-lo 

exteriorizando seus sentimentos. 

   A arte como trabalho criador, busca resgatar a relação entre o artista e 

o Homem criador e sua obra de arte através do movimento de incorporação e 

superação tanto da arte como ideologia quanto da arte como forma de 

conhecimento.  A criação artística é a necessidade humana de perceber e 
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entender a representação da realidade humano-social, de expressar e objetivar 

significados e valores coletivos. Entender a arte como um dos meios de o 

indivíduo retornar ao coletivo, onde o Homem exprime a experiência daquilo 

que seu tempo histórico e de suas condições sociais permitem, é fundamental. 

Por meio da arte o sujeito torna-se consciente de sua existência social como 

fruto de diferentes práticas e relações sociais, e em determinado momento 

histórico. 

   O artista serve de mediador entre o objeto bruto e a representação, 

entre o que observamos e sentimos com nossos sentidos e o pensamento. As 

imagens nos fazem pensar e tornar o mundo repleto de significados, 

expandindo a sua abrangência. Ele atribui  significados ao mundo real por 

meio de sua obra que é lida e compreendida pelos espectadores, de acordo 

com o contexto inserido.  

 

A arte pode elevar o homem de um estado de 

fragmentação a um estado de ser íntegro, total. A 

arte capacita o homem para compreender a 

realidade e o ajuda não só a suportá-la como a 

transformá-la, aumentando-lhe a determinação de 

torná-la mais humana e mais hospitaleira para a 

humanidade. A arte é uma realidade social. A 

sociedade precisa do artista, este supremo feiticeiro, 

e tem o direito de pedir-lhe que ele seja consciente 

de sua função social. Mesmo o mais subjetivo dos 

artistas trabalha em favor da sociedade. Pelo 

simples fato de descrever sentimentos, relações e 

condições que não haviam sido descritos 

anteriormente (...), representa um impulso na 

direção de uma nova comunidade cheia de 

diferenças e tensões, na qual a voz individual não se 

perde em uma vasta unissonância. (Fischer, in A 

necessidade da arte p.56-57) 
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   Dessa forma, Adorno sugere que a arte contemporânea tenha 

capacidade de auto-reflexão, que dialogue com indivíduos autênticos, ou seja, 

a arte se renova e cumpre com o seu papel de dimensão social, de 

conhecimento.  

    Adorno entende que a obra de arte não estabelece uma identificação 

imediata, mas de mediação com a realidade social que a produziu. Assim 

entendida, ela se corporifica na sua forma interna, de uma autonomia relativa 

com relação à realidade empírica sobre a qual se torna reflexão critica e 

negação.  

   É nesse princípio de negação determinada, em que se condensam na 

obra de arte as antinomias e os antagonismos como antíteses da sociedade 

enquanto problema de sua forma interna, o elemento ao qual Adorno atribui 

dimensão epistemológica. Nessa categoria assim concebida, pela perspectiva 

estética, a razão instrumental como práxis da sobrevivência é concretamente 

questionada na sua forma restritiva de conhecimento. E se a dimensão estética 

da obra artística por si só não se constitui como determinante de mudança das 

condições sociais, nela está contida pelo menos a possibilidade de articular 

tais mudanças, tomando-se por base a mediação com a realidade histórico-

social que a produziu, sem contudo ser a sua afirmação. Contrariamente a 

forma pela qual uma obra artística é estruturada acaba por estabelecer a 

negação de si mesma como expressão imediata da realidade empírica na qual 

fora gerada. Essa negatividade empírica é que a torna o ser que é e lhe 

confere a autonomia pela qual a realidade social é mediada.  

   Bosi (2004, p.17) parte da percepção artística e historicidade do artista 

com os materiais que lhe dá o mundo, o seu mundo, desenvolvendo em um 

espaço e em um tempo próprio, marco zero da Historia, refratário às pressões 

da cultura, imune das interpretações que os demais homens fazem sobre o 

universo e sobre si mesmo, ou seja, do processo social.  

   Bosi cita dois autores: Arnold Hauser no trabalho chamado “a História 

social da literatura e arte” que discute sobre perspectiva como ponte de duas 

mãos entre a obra e a cultura, o texto e o contexto e Erwin Panofsky  no ensaio 



 

 

 
 

32 

“A perspectiva como forma simbólica” que diz que não é eterno o olhar imóvel 

e centralizador do artista, e sim histórico, formado no corpo de uma cultura. E 

complementa dizendo que o artista quando projeta sua obra, não é mais 

“verdadeiro” nem mais “correto”, apenas para valores diversos perspectivas 

diversas, sobre pontos de vista, consciência que enforma e estiliza as 

personagens, o espaço, o tempo, a trama, enfim, a obra. 

   Dessa forma, a arte é forma cognitiva, percepção do real histórico e 

psicológico.  

   Bosi salienta, ainda, que nenhum período da Historia é vazio e que 

cada época é qualificada, rica de conteúdos próprios, constituída de sistemas 

de significação, universos de valores que se caracterizam das outras épocas. 

Essas rupturas entre vários tempos da História envolvem transformações 

radicais no modo de falar, escrever, cantar, pintar, esculpir, construir.  

  O autor crê que o trabalho do artista de desenvolve, ao mesmo tempo, 

no plano do conhecimento do mundo e no plano da construção original de um 

outro mundo, ou seja, da obra. O ver do artista é sempre um transformar, um 

combinar, um repensar os dados da experiência sensível.  

    A relação que se estabelece entre as forças e as formas na obra de 

arte é dinâmica; é graças ao movimento que passa de umas para as outras, ou 

melhor, é no interior desse movimento que nasce o ato expressivo: o gesto 

plástico, a corrente melódica, a frase lírica.       

             Também Buoro (2003, p.19), propala que a vida só adquire sentido 

para o homem à medida que ele organiza o mundo. Percepções e 

interpretações são meios que os sistemas externos da realidade são 

mapeados nos sistemas internos do ser, desenvolvendo também o cérebro 

humano no contato com essa realidade.  

             A autora complementa que para construir imagens, o homem não 

apenas deve ter sensibilidade para o fenômeno, mas sobretudo, necessita de 

memória  e capacidade de tomar decisões.  

            Mesmo no caso das imagens das cavernas, já são imagens 

transformadas a partir de um olhar, com certo domínio do espaço e do tempo. 

Ligados não somente ao próprio sustento do homem, mas as experiências 
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coletivas e sociais, advindas de rituais, crenças, gestos e danças, 

materializadas por meio de sistemas de signos.  

            Assim, a Arte se faz presente desde as primeiras manifestações de que 

se tem conhecimento, como linguagem, produto da relação homem/mundo, 

sendo parte deste movimento. Enquanto forma privilegiada dos processos de 

representação humana, é instrumento essencial para o desenvolvimento da 

consciência, pois propicia ao homem contato consigo mesmo e com o 

universo.  Por isso, a Arte é uma forma de o homem entender o contexto ao 

seu redor e relacionar-se com ele. O conhecimento do meio é básico para a 

sobrevivência, e representá-lo faz parte do próprio processo pelo qual o ser 

humano amplia seu saber.  

    Esse processo pressupõe o desenvolvimento de capacidades de 

abstração da mente, tais como identificar, selecionar, classificar, analisar, 

sintetizar e generalizar. Tais habilidades são ativadas por uma necessidade 

intelectual existente na própria organização humana. Mesmo em atividades 

como o cultivo da terra e a realização das colheitas, não se pode prescindir do 

uso destas habilidades. Quando observamos o bisão representado nas 

cavernas de Altamira na Espanha e Lascaux na França, onde foram 

descobertas pinturas rupestres, percebe-se que sua realização só foi possível 

porque o homem da época já estava munido de tais capacidades. 

     De acordo do Read, o desenvolvimento das faculdades mentais 

abstratas está ligado às atividades praticas, que constituem a base não só das 

Artes, como também da Lógica, da Ciência, do Método Cientifico. Utilizando o 

pensamento abstrato a Arte vai existir dentro da forma, organização de 

elementos perceptivos no espaço.   

   Nas obras de Lukacs no campo da estética e da crítica literária e das 

obras de Vigotsky no campo da psicologia da arte, com o objetivo duplo de 

analisar as concepções desses dois pensadores acerca do papel da arte na 

formação do ser humano e de extrair contribuições para a reflexão filosófica 

sobre a formação cultural do ser humano, as relações entre o objetivo e o 

subjetivo são abordadas por meio da dialética entre os processos de 
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objetivação e apropriação da cultura material e não material, desde os 

utensílios e a linguagem da vida cotidiana, até a ciência, a arte e a filosofia. 

   No campo da psicologia, Vigotsky analisou a arte como uma técnica 

criada pelo ser humano para dar uma existência social objetiva aos 

sentimentos, possibilitando assim que os indivíduos se relacionem com esses 

sentimentos como um objeto, como algo externo que se interioriza por meio da 

liberação das emoções.  

    Para Vigotsky (1998, p.315) o social existe até mesmo onde há 

apenas um homem e as suas emoções individuais. Assim, quando a arte 

realiza a catarse, ou seja, a liberação de emoções e move “para esse fogo 

purificador as comoções mais intimas e mais vitalmente importantes de uma 

alma individual”, o seu efeito é um efeito social. O fundir-se novamente das 

emoções fora de nós realiza-se por força de um sentimento que foi objetivado, 

levado para fora de nós, materializado e fixado nos objetos externos da arte, 

que se tornaram instrumento da sociedade.  

  O autor reconhece ainda que o ser humano introduz e separa de seu 

corpo tanto o dispositivo da técnica quanto o dispositivo do conhecimento 

cientifico, que se tornaram instrumentos da sociedade. E de igual maneira, a 

arte é uma técnica social do sentimento, um instrumento da sociedade através 

do qual incorpora ao ciclo da vida social os aspectos mais íntimos e pessoais 

do nosso ser, ou seja, o sentimento não se torna social, mas, ao contrário, 

torna-se pessoal, quando cada um de nós vivencia uma obra de arte, 

convertendo-se em pessoal sem isto deixar de continuar social. 

   Já Lukács (1972, p.491-500), entende que a catarse não é uma 

categoria puramente estética, sua origem está na vida dos seres humanos. A 

obra de arte reelabora os conteúdos extraídos da vida, dando-lhes uma 

configuração que supera o imediatismo e o pragmatismo da cotidianidade. A 

obra de arte é mediadora entre o indivíduo e a vida. Toda arte, todo efeito 

artístico, contem uma evocação do núcleo vital humano e ao mesmo tempo, 

inseparavelmente dela, uma critica da vida, da sociedade, da relação que ela 

produz com a natureza. 
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   A análise de Lukács da catarse na recepção da obra de arte é parte de 

uma teoria mais ampla, na qual a arte possui como função social a de produzir 

a desfetichização da realidade social e de fazer o receptor da obra artística 

deparar-se com o questionamento acerca do próprio núcleo humano de sua 

individualidade. A realidade expressa na obra de arte é, para Lukács, sempre a 

realidade humana, é sempre o mundo dos homens o objeto por excelência da 

arte.  

...toda boa arte e toda boa literatura também é 

humanista na medida em que não apenas estuda 

apaixonadamente o homem, a verdadeira  essência 

de sua constituição humana, mas também que, ao 

mesmo tempo, defende apaixonadamente a 

integridade humana do homem. (Lukács, 1989, 

p.213) 
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 CAPÍTULO IV 

A CONSTRUÇÃO DO CURRÍCULO DE ARTES NO 1º. 

CICLO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

  Ninguém tem dúvida de que as crianças vão à escola para aprender. 

Assim, a importância dos conteúdos curriculares parece óbvia, mas existe 

muita discussão e muita divergência em torno da seleção dos conteúdos 

curriculares, principalmente relacionados ao ensino de Artes.  

  De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental- Artes (Brasil, 1997, p.19), a educação em arte desenvolve o 

pensamento artístico, suscitando no aluno a sensibilidade, a percepção, a 

reflexão, a criatividade, a imaginação. Aprender arte envolve produzir 

artisticamente, apreciar e refletir sobre sua produção e também  conhecer, 

apreciar e refletir sobre as formas da natureza e as produções artísticas 

individuais e coletivas de culturas e épocas distintas. A educação em arte 

suscita também uma compreensão do seu significado, explicitando conteúdos, 

objetivos e especificidades, tanto no que se refere ao ensino e à aprendizagem 

quanto a arte como manifestação humana.  

   De acordo com Barbosa (2005, p. 34), o intercruzamento de padrões 

estéticos e o discernimento de valores devia ser o princípio dialético a presidir 

os conteúdos dos currículos na escola, através da magia do fazer, da leitura 

deste fazer e dos fazeres de artistas populares e eruditos, e da 

contextualização destes artistas no seu tempo e no seu espaço.  

   Para a autora o importante não é ensinar estética, história e crítica da 

arte, mas, desenvolver a capacidade de formular hipóteses, julgar, justificar e 

contextualizar julgamentos acerca de imagens e de arte. Para isso usam-se 

conhecimentos de história, de estética e de crítica de arte.  

     

1.1 – A Arte na educação escolar 
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             De acordo com Fusari e Ferraz ( 2001, p.22-23), a formulação de uma 

proposta de trabalhar a arte na escola exige esclarecer quais posicionamentos 

sobre arte e educação escolar estarão sendo assumidos e as implicações da 

seleção  teórica e metodológica.  

     As autoras concebem que um trabalho em arte que pode auxiliar na 

fundamentação de uma proposta de ensino e aprendizagem artísticos, 

estéticos, que aponta para uma “articulação do fazer, do representar e do 

exprimir” de Luigi Pareyson.  

    Essa unidade do construir-representar-exprimir, ao longo da história 

da arte, mostra-se em várias ênfases, maneiras, tendências e períodos. Como 

exemplo, há uma ênfase no exprimir em momentos como o Romantismo e o 

Expressionismo que defendem a criação artística e a concepção de beleza 

subordinadas ao sentimento interior, em oposição à correspondência a 

modelos e regras de construção técnico-inventiva, como ocorria no 

Classicismo. Tais manifestações ocorreram em função de determinadas 

condições estéticas, históricas e de difusão de novas idéias.  

     Assim, o fazer técnico-inventivo, o representar como imaginação o 

mundo da natureza e da cultura e o exprimir sínteses de sentimentos estão 

incorporados nas ações do produtor da obra artística, na própria obra de arte, 

no processo de apresentação dos mesmos à sociedade e nos atos dos 

espectadores. Ou seja, num contexto histórico-social que inclui o artista, a obra 

de arte, os difusores comunicacionais e o público, a arte apresenta-se como 

produção, trabalho, construção. Nesse contexto a arte é representação do 

mundo cultural com significado, imaginação, interpretação, e conhecimento do 

mundo, além de exprimir sentimentos, a energia interna, a efusão expressa 

manifestada que se simboliza. A arte é movimento na dialética da relação 

homem-mundo.  

        As autoras apontam que a verdadeira concretização da obra de arte 

se faz no contato com as pessoas, quando o ato criador se completa, pois 

dessa forma pode-se entender a inserção da obra de arte num determinado 

meio social, onde se difunde conceitos de estética, gosto etc. Acreditando que 

esses elementos mobilizadores da arte devem manter-se constantemente 
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presentes, como um saber a ser apreendido gradativamente pelos alunos, ao 

longo do processo escolar.  

  Dessa forma, para as autoras, a disciplina Arte deverá garantir que os 

alunos conheçam e vivenciem aspectos técnicos, inventivos, representacionais 

e expressivos em música, artes visuais, desenho, teatro, dança, artes 

audiovisuais. Sendo necessário que o educador organize um trabalho 

consistente, através de atividades artísticas, estéticas e de um programa de 

Teoria e História da Arte, inter-relacionado com a sociedade em que eles 

vivem. Só assim é possível atingir-se um conhecimento mais amplo e 

aprofundado da arte, incorporando ações como ver, observar, ouvir, mover-se, 

sentir, pensar, descobrir, exprimir, fazer a partir de elementos da natureza e da 

cultura, analisando-os, refletindo, formando, transformando-os.  

   Ainda Fusari e Ferraz concordam que no contexto da educação 

escolar, a disciplina Arte compõe o currículo compartilhado com as demais 

disciplinas num projeto de envolvimento individual e coletivo. O professor de 

Arte junto com os  professores das demais disciplinas através de um trabalho 

de formação e informação, tem a possibilidade de contribuir para a preparação 

de indivíduos que percebam melhor o mundo em que vivem, saibam 

compreendê-lo e nele possam atuar, sobretudo que essa forma de pensar seja 

acessível a todos numa concepção de escola democrática, garantindo a posse 

dos conhecimentos artísticos e estéticos.  

        

 

1.2 – Reflexões sobre a história do ensino da arte 

 

             Fusari e Ferraz (2001, p.24-25), propalam que para compreender e 

assumir a responsabilidade como educador de Arte é importante saber como a 

arte vem sendo ensinada e, sobretudo, as suas relações com a educação 

escolar ao longo do processo histórico- social.  

   Assim, as praticas educativas aplicadas em sala de aula vinculam-se a 

uma pedagogia, que, ao mesmo tempo, estão introduzidas de concepções 

ideológicas, filosóficas. Isso também acontece com o ensino de arte que de 
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acordo com a concepção de mundo, fundamenta as correspondências que se 

estabelece entre as aulas de arte e as mudanças e melhorias que acredita-se 

prioritárias na sociedade.  

     A educação escolar e o meio social exercem ação recíproca e 

permanente um sobre o outro. Tanto educadores que acreditam que a 

educação escolar é pensada de forma idealística, que consideram influente e 

capaz de mudar, por si só, as praticas sociais como, opostamente, existe 

àqueles que crêem que é a sociedade, com suas praticas, que determina a 

educação escolar, portanto, reprodutora dessa sociedade.  

    Segundo as autoras, ambas precisam ser consideradas,  entretanto, é 

importante que se defina quais particularidades desses posicionamentos 

queremos evidenciar nas aulas de Arte, quais queremos assumir para 

almejarmos uma nova posição mais realista e progressista, onde a educação 

escolar em Arte possa contribuir nas transformações sociais, culturais.  

             As autoras apontam que é necessário compreender o papel especifico 

da escola nas mudanças sociais, cabendo à escola difundir os conteúdos 

vivos, concretos, indissoluvelmente ligados as realidades sociais.   

             De acordo com Saviani (1980, p.60), a escola não pode ser indiferente 

ao que se passa ao seu redor. Portanto, a escola estará interessada em 

métodos de ensino eficazes. Esses métodos é que estimularão a atividade e a 

iniciativa dos alunos sem abrir mão da iniciativa do educador, o diálogo dos 

alunos entre si e com o educador, sem deixar de valorizar o diálogo com a 

cultura acumulada historicamente levando-se em conta os interesses dos 

alunos, os ritmos de aprendizagem e o desenvolvimento psicológico, sem 

perder de vista a sistematização dos conhecimentos, sua ordenação e 

graduação para efeitos de processo de transmissão-assimilação dos 

conteúdos cognitivos, interligando educador e alunos aos processos sociais. 

           Considerando também que a prática social é o ponto de partida e de 
chegada do trabalho pedagógico, pela mediação do educador, Libâneo (1985) 

propõe três passos como método de trabalho do educador: o primeiro passo 

refere-se a situação orientadora inicial ( síncrese), ou seja, a criação de uma 

situação, aguçamento de curiosidade, colocação clara do assunto, ligação com 
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o conhecimento e a experiência que o aluno traz, proposição de um roteiro de 

trabalho, formulação de perguntas instigadoras; o segundo passo é o 

desenvolvimento operacional ( análise) que propõe atividades ao aluno como 

pesquisa, estudo individual, seminários, exercícios; e o terceiro passo refere-se 

a integração e generalização (síntese), ou seja, conclusões, generalizações, 

consolidação de conceitos.  

             

   

1.3 – Aprender e ensinar Arte  

 

              Nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental- 

Artes (Brasil, 1997, p. 20), aprender arte é desenvolver progressivamente um 

percurso de criação pessoal cultivado, ou seja, alimentado pelas interações 

significativas que o aluno realiza com aqueles que trazem informações 

pertinentes para o processo de aprendizagem, seja com outros alunos, 

professores, artistas, especialistas como fonte de informação que pode ser 

obras, trabalhos dos colegas, acervos, reproduções, mostras, apresentações e 

com o seu próprio percurso de criador.  

  De acordo com Fusari e Ferraz ( 2001, p. 69-70), também as produções 

artísticas presentes nas culturas das diversas sociedades humanas fazem 

parte direta e indireta da vida dos estudantes. Por isso, os aspectos artísticos e 

estéticos dessas culturas, em seu universo de elaborações históricas e 

contemporâneas, deverão mobilizar as escolhas dos conteúdos escolares em 

arte. Dentre os conhecimentos, é importante ter-se como critério a opção por 

aqueles considerados mais significativos para a formação do cidadão 

contemporâneo.  

   As metodologias do ensino de Arte objetivam a educação estética, ou 

seja, o desenvolvimento da capacidade de perceber e analisar não apenas as 

obras de arte, com também, e a partir delas,  uma infinidade de elementos que 

compõem o nosso cotidiano. O ensino de Arte, procurando oferecer um vasto 

repertório de leituras e de possibilidades criadoras para que o aluno saiba 

analisar o conjunto de imagens que o circunda, e ainda escolher a sua melhor 
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forma de expressão, possui conteúdos específicos que abordam, por exemplo, 

elementos de linguagem e de composição e conceituações diversas, bem 

como História da Arte.  

   Sabendo-se que o nosso cotidiano é constantemente invadido por 

inúmeras imagens, veiculadas pelas diversas mídias, é importante enfatizar 

que a incapacidade de ler tais imagens favorece a sua apreensão 

inconsciente, bem como das idéias, conceitos e comportamentos a elas 

atrelados.  

              O ensino de Arte vem ao encontro da necessidade de alfabetização 

estética que os tempos atuais revelam, não somente pelo exercício da leitura 

da obra de Arte, mas também na preparação do público para  a sua recepção.  

             Ainda de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais do ensino 

Fundamental – Arte ( Brasil, 1997, p.21), cabe ao educador escolher os modos 

e os recursos didáticos adequados para apresentar as informações, 

observando sempre a necessidade de introduzir formas artísticas, porque 

ensinar arte com arte é o caminho, ou seja, o texto literário, a canção e a 

imagem trarão mais conhecimentos ao aluno e serão mais eficazes como 

portadores de informação e sentido. O aluno, em situações de aprendizagem, 

precisa ser convidado a se exercitar nas práticas de aprender a ver, observar, 

ouvir, atuar, tocar e refletir sobre elas.  

   Também, considera-se que o percurso criador do aluno, contemplando 

os aspectos expressivos e construtivos, é o foco central da orientação e 

planejamento da escola. 

   O aluno pode tornar-se consciente da existência de uma produção 

social concreta e observar que essa produção tem historia. Também os 

trabalhos artísticos envolvem a aquisição de códigos e habilidades que passa a 

querer dominar para incorporar em seus trabalhos. Este domínio está 

correlacionado à nova percepção de assimilar para si formas artísticas 

elaboradas por pessoas ou grupos sociais, ao trilhar um caminho de trabalho 

artístico pessoal. Esse procedimento diminui a defasagem entre o que o aluno 

projeta e o que quer alcançar.  
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    Assim, desenvolvendo praticas de representação mediante um 

processo de dedicação continua, dominará códigos construídos socialmente 

em arte, sem perder seu modo de articular tais informações ou sua 

originalidade. A aprendizagem em arte acompanha o processo de 

desenvolvimento geral da criança e do jovem, que observa que sua 

participação nas atividades do cotidiano social estão envoltas nas 

regularidades, acordos, construções e leis que reconhece na dinâmica social 

da comunidade à qual pertence, pelo fato de se perceber como parte 

constitutiva desta.  

   Cabe também a escola orientar seu trabalho com o objetivo de 

preservar e impulsionar a dinâmica do desenvolvimento e da aprendizagem, 

preservando a autonomia do aluno e favorecendo o contato sistemático com os 

conteúdos, temas e atividades que melhor garantirão seu progresso e 

integração como estudante. 

  Também a arte torna presente o grupo para si mesmo,. Por meio de 

suas representações imaginárias. O aspecto lúdico dessa atividade é 

fundamental. Quando criança, a criança desenvolve atividades rítmicas, 

melódicas, fantasia-se de adulto, produz desenhos, danças, inventa histórias.  

  Desse modo a arte envolve a criação grupal contribuindo para o 

fortalecimento do conceito de grupo como socializador e criador de um 

universo imaginário, atualizando referenciais e desenvolvendo a própria 

história.  
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 CAPÍTULO V 

DESAFIOS DO TRABALHO PEDAGÓGICO COM AS ARTES 

NA ESCOLARIZAÇÃO 

 

   Japiassu (2004) em seus estudos problematiza o lugar do ensino das 

Artes nos cursos e processos formativos do educador no Brasil, refletindo 

acerca das distorções constatadas na preparação do profissional  da educação 

infantil e das séries iniciais. 

   O autor constata que os cursos de Pedagogia necessitam assumir a 

especificidade da formação profissional que se propõem a oferecer, criando 

condições de igualdade de oferecimento das diretrizes metodológicas para o 

trabalho pedagógico com todas as áreas do conhecimento, considerando 

prerrogativa do pedagogo o magistério na educação infantil e séries iniciais. 

   Japiassu também questiona qual tipo de formação o profissional da 

educação recebe para trabalhar com seus alunos de modo sistemático as 

diferentes linguagens artísticas, ponderando que nos cursos de Pedagogia não 

são oferecidas disciplinas que contemplem a especificidade estética de cada 

uma das linguagens artísticas, mas um “passeio” de modo superficial e 

insuficiente, pelo vasto universo das artes, mesmo considerando inconsistente 

o fato de formar professores priorizando-se uma única linguagem artística. 

    Para o autor, a questão primordial continua sendo a conceitualização 

dos processos formativos dos profissionais da educação na perspectiva da 

melhoria de sua prática enquanto profissionais qualificados para o 

desenvolvimento das ações educacionais.  Nesse sentido, o autor argumenta 

que um caminho alternativo e promissor seria a formação continuada e em 

serviço de professores numa perspectiva prático-reflexiva, modelo formulado 

por Donald Schön. 

  Esse modelo visa o processo de formação profissional do educador 

para a pesquisa-ação, pois o educador faz e refaz a sua prática pedagógica a 

partir da reflexão em ação e sobre a ação, nas intervenções educativas das 

quais participa. A partir dessa perspectiva o educador sentir-se-á desafiado ao 



 

 

 
 

44 

“novo”, enfatizando a atividade criadora e o “jogo de cintura” necessário ao 

professor-pesquisador, em sala de aula. 

  Esse modelo também concorre como solução emergencial para as 

lacunas observadas nos processos formativos e informativos institucionais dos 

trabalhadores da educação, porque orientando e acompanhando a prática 

desses profissionais, reflexivamente, existe a possibilidade de uma atuação na 

área de arte mais produtiva. 

  Vasconcelos (2007) afirma que a relação arte e educação é 

fundamental  na formação integral do indivíduo constatando a dificuldade na 

formulação de políticas articuladas entre a educação e a cultura. 

   O autor salienta que com os diferentes tipos de desenvolvimento 

social, econômico e cultural a produção e realização de atividades artísticas de 

âmbito diversificado têm-se realizado por todo o país. Contudo, nem sempre a 

administração central e regional, nem as organizações formativas e culturais, 

têm conseguido implementar estratégias e metodologias políticas, 

administrativas e organizacionais, que favoreçam numa efetiva implementação 

das artes no contexto escolar e a sua interligação comunitária. 

  Vasconcelos reflete que apesar das artes serem, por um lado, cultivada 

pelos indivíduos, sob a forma de diferentes tipos de práticas e de consumos, 

por outro, é predominantemente rejeitada no contexto escolarizado. Nem as 

políticas nem as praticas pedagógicas predominantes, nem a formação inicial e 

continua, têm conseguido encontrar conceitualizações e operacionalizações 

formativas que permitam o desenvolvimento sustentado das práticas artísticas 

no ambiente escolar, ligando a tradição e a contemporaneidade, e onde as 

artes sejam concebidas como cultura, como forma de conhecimento e de 

desenvolvimento identitário e comunitário. 

   Ele ressalta que conforme  contextos sociais e culturais particulares, de 

acordo com as comunidades, fatores de natureza tecnológica, econômica, 

ideológica e estética, entre muitos outras, contribuem para determinar os 

modos como se concebem o que são as artes, como se aprendem e se 

ensinam, quais normas dominantes. 
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   Entretanto, o autor afirma que as polifonias existentes nas culturas, 

práticas e consumos artísticos, questões geográficas, histórico-sociais e 

econômico-políticas, tem os seus valores, hierarquias, códigos, convenções, 

usos, funções, modos de ver e de fazer com efeitos transformadores, podendo 

conduzir a novas idéias, modos de criação, novos repertórios, novos 

comportamentos e identidades. 

   Por outro lado podem-se criar rupturas e colisões entre diferentes 

mundos, quando determinadas comunidades rejeitam procedimentos artísticos 

que lhe são estranhos, quando as práticas hegemônicas dão prioridade a 

determinados tipos de arte em detrimento de outras, conduzindo à perda e ao 

abandono de gêneros e conceitos, ao empobrecimento da arte nas 

comunidades, à perda de determinados bens culturais e identidades. 

   De acordo com Fusari e Ferraz ( 2001,p.53), o educador precisa “saber 

arte e saber ser professor de arte”, ressaltando que saber e ser professor de 

arte é atuar sobre uma pedagogia mais realista e progressista, aproximando os 

alunos do legado cultural e artístico da humanidade, permitindo que tenham 

conhecimento dos aspectos mais significativos da nossa cultura e suas 

manifestações, sendo necessário aprofundar e evoluir nos saberes estético e 

artístico. 

   A formação dos educadores deve contemplar o conhecimento da arte 

vinculada à vida pessoal, regional e internacional. Concomitantemente, o 

professor de arte precisa saber até onde sua prática alcança, permitindo que 

seus alunos elaborem uma cultura estética e artística que expresse claramente 

a sua vida em sociedade.  

   Ainda de acordo com as autoras, o professor de arte deve auxiliar os 

alunos a melhorarem suas sensibilidades, saberes práticos e teóricos em arte. 

  Dessa forma, para desenvolver um trabalho que contribua na melhoria 

da qualidade da educação, o educador deverá desenvolver ações permanente 

tais como: participar de seminários, cursos, grupos de estudos e debates, 

leituras, publicações de textos e periódicos, aprofundar reflexões entre colegas 

docentes, associações de professores, materiais audiovisuais, acervos de 

reproduções de obras artísticas, livros de imagem e literatura infantil, textos de 
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peças teatrais infanto-juvenis, partituras para diversos instrumentos, museus, 

monumentos históricos e artísticos, centros de cultura da própria região como 

também o conhecimento das atividades desenvolvidas nesses setores e de 

outras localidades do país.   

   Assim, uma formação continuada e permanente, e tendo um domínio 

da sua área, o educador poderá contribuir na escolha dos conteúdos 

fundamentais de arte para a formação de seus alunos. Esses conteúdos serão 

destacados a partir do conhecimento de arte em seus aspectos universais, da 

realidade da comunidade e do direito de que todos têm ao conhecimento. 

   Outro fato que as autoras apontam é o compromisso dos educadores 

com a democratização do saber arte na escola exigindo um posicionamento 

anterior a definição de conteúdos escolares, metodologias e procedimentos 

pedagógicos, ou seja, um posicionamento sobre as dimensões estéticas e 

artísticas que devem conectar-se na educação dos alunos.  

    Em vista disso, Fusari e Ferraz refletem sobre as concepções de 

estético e artístico salientando que geralmente tais concepções são utilizadas 

de formas indistintas, com o mesmo significado.  

    Assim, o estético em arte compreende o aspecto sensível-cognitivo do 

objeto artístico inserido em um determinado tempo/ espaço sociocultural, frente 

aos fenômenos naturais e ao meio ambiente desde que tenham sido 

mobilizados valores sensíveis, que também tem seu lado estético.  

    Essa diversidade de atitudes estéticas do individuo relacionada à 

realidade é tão complexa quanto são variados os fatores culturais e sociais, 

responsáveis pela formalização dos sentimentos estéticos e praticas artística. 

Baseado nisso, é primordial um aprofundamento teórico para debater a 

abrangência dos fatores culturais e sociais na formalização do pensamento e 

ação educativa em arte.  

   As autoras revelam estudos que apontam para a interferência do meio 

socioeconômico sobre a produção artística, condicionada as categorias 

estéticas vigentes, pois incluem sempre um posicionamento estético do artista 

evidenciado em sua obra.  
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   Pareyson (1984, p.93) diz que  existe “um caráter artístico da própria 

sociedade, principalmente nas ações formativas quer intervêm no processo 

social”.  

   Esse autor amplia a discussão abordando a questão do “gosto do 

público” que acredita-se ser uma “elaboração cultural ou estabelecido pelo 

artista, sempre resultando uma consciência estética organizada, com seus 

juízos e as suas sanções”.  

  A partir do exposto a produção artística, além de sua concretude física, 

material, é também uma manifestação imaginativa, cognoscitiva, ou seja, 

comunicativa e cultural de seus criadores.  

 Já na concepção do artístico as autoras relacionam a obra de arte, 

desde as primeiras elaborações de formalização até em seu contato com o 

público.  A criação (o fazer artístico) é a mobilização de ações que resultam em 

construções de formas novas a partir da natureza e da cultura, sendo o 

resultado de expressões imaginativas, provenientes de sínteses emocionais e 

cognitivas.  

  Segundo as autoras, a obra de arte só se completa com a “participação 

do espectador”, recriando novas dimensões, compreensões da linguagem, 

conteúdo e da expressão do artista. Considera-se que quando olhamos uma 

pintura ou mesmo ouvimos música estamos articulando diferentes graus de 

conhecimento específico, permitindo uma interação e integração com as obras 

e com seus autores, verificando como se dá a difusão da obra de arte no 

mundo da cultura e no contexto histórico-social.   

  Partindo do exposto, é primordial que os cursos de Arte sejam 

concebidos também pelo viés de uma “educação estética”, a qual deverá ser 

articulada com esse “fazer”, como percepção, do uso, conhecimento, 

apreciação e critica artística. A educação estética contribuirá para a ampliação 

das habilidades já existentes, estabelecendo no processo educacional a ponte 

entre o fazer e o refletir, como também, um trabalho ativo que mobilize 

reflexões analítica, comparativa, histórica e critica das observações.  

            Portanto, a vivência dos processos artísticos dependerá da forma de 

orientação dos professores que atuam nas áreas especificas ( artes plásticas, 



 

 

 
 

48 

desenho, musica, artes cênicas, dança, vídeo, cinema, televisão etc). Os 

educadores deverão estar atentos para que o processo artístico norteie as 

múltiplas oportunidades que deverão aparecer no andamento dos trabalhos 

escolares, observando como e o que definir no transcorrer das aulas de arte.    

             Assim, a totalidade de vivências artísticas, estéticas e culturais vai 

auxiliar significativamente na determinação dos conteúdos e métodos de 

educação escolar em arte. Por isso, as autoras acreditam ser necessário que o 

educador trabalhe com documentos artísticos produzidos culturalmente como 

pinturas, esculturas, gravuras, filmes, arquiteturas, fotografias, partituras, 

gravações em áudio e vídeo, textos dramáticos, roteiros e outros; informações 

complementares elaboradas pelo educador, pela mídia ou contidas em 

publicações especializadas como textos, livros, teses, artigos em jornais, 

revistas, catálogos; materiais e instrumentos para produções artísticas como 

papéis, tintas, lápis, argila, madeira, pedra, tecido, arame, instrumentos 

sonoros, musicais, microfone, roupas figurinos, pincéis, gravadores, câmeras 

fotográficas, de vídeo etc, objetivando na prática, organizar uma interpretação 

da teoria da arte mais próximas das ações dos educandos seguindo o caminho 

das elaborações estéticas e artísticas, num processo continuo, progressivo.  

   Nesse percurso pretende-se redimensionar o ensino de arte, 

superando as duas tendências metodológicas que têm prevalecido: a que 

propõe exercícios de repetição ou imitação mecânica de modelos prontos, e 

outra que trata de atividades cujo foco central é a motivação e a estimulação, 

deixando as duas um legado empobrecido para o efetivo crescimento do aluno. 

   O educador deverá abrir espaço para manifestações que possibilitam o 

trabalho com a diferença, o exercício da imaginação, a auto-expressão, a 

descoberta e a invenção, novas experiências perceptivas, experimentação da 

pluralidade, multiplicidade e diversidade de valores, sentidos e intenções, pois 

a arte valoriza a organização do mundo da criança sua auto-compreensão, 

assim como o relacionamento com o outro e com o seu meio. 

   O ensino de Arte assim tratado como área de conhecimento supõe a 

formação continua do educador bem como o seu exercício nas linguagens 

artísticas, para que ele possa orientar, de modo seguro, consistente e sensível, 
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a formação do aluno no universo das linguagens artísticas. Essa formação 

deve possibilitar ao educador uma reflexão no sentido de reformular 

continuamente sua pratica pedagógica, buscando conhecer arte, superar 

dificuldades e melhor sistematizar a construção efetiva de conhecimento junto 

aos seus alunos.  

        

A linguagem da arte nos dá a ver o mundo 

mostrando-o de modo condensado e sintético, 

através de representações que extrapolam o que é 

previsível e o que é conhecido. É o modo de 

pensamento do fazer da linguagem artística que a 

intuição, a percepção, o sentimento/pensamento e o 

conhecimento se condensam. Nessa construção, o 

artista percebe, relê e repropõe o mundo, a via e a 

própria arte, produzindo imagens únicas e 

insubstituíveis, imagens poéticas. Pelo poder de 

síntese da linguagem da arte, nossa sensibilidade 

capta uma forma de sentimento que nos nutre 

simbolicamente, ampliando nosso repertório de 

significações. Adquirimos um conhecimento daquilo 

que ainda não sabíamos e, por isso mesmo, 

transformamos nossa relação sensível com o mundo 

e as coisas do mundo. (Martins, 1999, p.46) 
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CONCLUSÃO 
 

    São freqüentes nos meios educacionais as indagações relacionadas ao 

sentido, utilidade, necessidade ou oportunidade de Arte: de fazê-la, usufruí-la, 

integrá-la no cotidiano de crianças.  

  Os que a experimentam de alguma forma ou a vivenciam, por sua vez, 

poderiam indagar-se em termos de seu interesse exclusivo por uma forma 

específica de arte, ou manifestações de linguagens artísticas integradas.  

  Essas formulações são pertinentes quando se pretende discutir a 

situação da Arte nos currículos escolares e figuram como o eixo do debate e 

das divergências entre os profissionais da área.  

  A maior parte dos autores vêem o papel da arte como um  meio através 

do qual educamos, vinculando-a a objetivos comportamentais e expressivos. 

Enquanto conteúdo, a Arte é por eles considerada como uma síntese de 

experiências baseada na percepção como processo de integração das 

emoções, pensamentos e ações.  

  Acreditamos que valorizar o processo contínuo de explorar e descobrir 

novas perspectivas do seu próprio eu, da sociedade e da arte é fundamental.  

 A criança dos 7 aos 10 anos, se ocupa de operações concretas, 

baseadas da experiência e da ação. Daí propor-se uma abordagem centrada 

na criança durante este período, considerando a criatividade como um 

elemento importante da educação em arte, pois que vários aspectos da 

personalidade são construídos que envolvem a imaginação, a criação de 

representações e regras, o respeito aos limites, a liberdade, a tomada de 

decisões.  

A Arte pode constituir o equilíbrio necessário entre o intelecto e as 

emoções. Pode tornar-se como um apoio que a criança procura naturalmente 

cada vez que alguma coisa a aborrece; uma amiga à qual as crianças se 

apoiarão quando as palavras se tornarem inadequadas.  

A Arte estando presente na vida das crianças e apresentando diferentes 

propostas que facilitam o modo como cada um desenvolve suas 

potencialidades sensíveis e criativas, possibilita o agir criador e transformador 
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que podermos encontrar por meio da expressão artística, num percurso que 

precisa ser desencadeado com a sensibilidade de cada um, na busca da sua 

essência e atribuindo significados ao existir.  

   Concordamos com as palavras de Nietzsche (2001):  

 

a arte, mais do que algo feito por artistas ou 

especialista, ou como instituição e como obra é uma 

atividade propriamente criadora, uma força artística 

presente não somente no homem, mas em todas as 

coisas.  
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