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Só a linguagem poética (e toda linguagem essencial é poética, 

uma vez que toda linguagem essencial  é abertura, criação ou 

inovação ontológica) abre esse segundo ser em que as coisas 

deixam de estar determinadas instrumentalmente como objetos 

de nossa avidez, e deixam também de estar definidas 

conceitualmente como parte de nossos sistemas convencionais 

de classificação e ordenamento da realidade. 

(Jorge Larossa) 
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É o que existiu sempre 

E o que sempre existirá. 
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Não à certeza do NÃO. 

 

Sim à dúvida incerta 

Como a alma perdida  

Entre a luz e a escuridão. 
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RESUMO 

 

 

 

 

O estudo tem como questão principal as possibilidades de constituição de saberes entre 

arte-educadores nos processos de aprendizagem colaborativa em diferentes tempos e 

espaços, tendo em vista o trabalho com arte-educação na escola. Com base em uma 

abordagem multirreferencial, ensaiam-se múltiplos diálogos entre as racionalidades que 

circulam a trajetória da educação estética nas escolas, pondo em destaque o contexto das 

estéticas do cotidiano dos arte-educadores. Busca-se alcançar os seguintes objetivos: 

promover a participação dos sujeitos da pesquisa como coprodutores de saberes 

voltados para ações na formação, no trabalho com Arte-Educação na escola;  refletir 

sobre tempos, espaços/mediações significativos para a formação e o trabalho dos arte-

educadores; caracterizar os saberes produzidos nos eventos de aprendizagem 

colaborativa e suas contribuições para a formação e prática docente dos arte-educadores. 

A metodologia da pesquisa-ação colaborativa constituiu-se no próprio percurso da 

investigação, realizada em parceria com os professores, coprodutores do conhecimento 

elaborado. Obteve-se como resultado a formação de saberes colaborativos de natureza 

heterogênea que convergem para a promoção de redes de aprendizagem colaborativa, 

tendo a comunidade escolar como foco da educação estética, de modo a favorecer a 

produção de outras concepções que facilitam e favorecem o trabalho e a valorização do 

arte-educador na escola. À universidade cabe o papel de contribuir para o 

desenvolvimento de uma cultura reflexiva que conecte espaços e tempos diversos, 

inserindo-se também como sujeito formador e formativo, em parceria com os múltiplos 

espaços culturais. 

 

Palavras-chave 

 

Saberes Docentes; Estéticas do Cotidiano; Aprendizagem Colaborativa;  

Arte-Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

The study argues on the possibilities for constructing knowledge among art-educators 

within learning processes in different time and settings, to produce collaborative 

knowledge that can call for other meanings to educational formation, work, and 

curriculum arts actions in school. Based on a multi-reference approach, the research 

presents multiple dialogues between rationalities that rely on aesthetical education 

trajectory in school, stressing the context art-educators’ daily aesthetics, whose 

formative trajectory and teaching work is showed in distinctions of social taste. The 

knowledge development paradigm in the multi-reference perspective gathers a 

heterogeneous co-production from studies and ways established with subjects during the 

collaborative research-action, with the following desired epistemologically coherent 

aims: engaging research subjects’ participation as co-producers of knowledge centered 

in actions within art-education formation and work at school, and the production of 

knowledge that can provide collaborative learning in art-education practice, which 

offers formative projects articulated with school culture; reasoning on significant time 

settings/neighborhoods as well as their potentialities to intensify collaborative learning 

among art-educators; describing knowledge produced within collaborative learning 

events and its contribution to instruct and improve art-educators’ teaching practice. 

Collaborative research-action methodology, whenever it gathers elements of 

ethnographic and etnomethodologic matrices, constituted the very route of 

investigation, since it was built along with teachers, the co-producers of knowledge 

produced. From investigative experiences carried out in Brazil, Canada and England, 

this study designed steps called co-situation, cooperation, and co-production. 

Developing investigation based on practical epistemology, gave birth to collaborative 

research-action as the front door to diminishing the distance between two worlds: the 

one for teaching practice, and the world of academic production on education research; 

since the collective production of knowledge from art-educators’ subjectivity 

augmented possible contributions to teachers’ work and formation within this teaching 

area. Results show that the construction of collaborative knowledge from heterogeneous 

nature converges to promoting collaborative learning webs, whereas school community 

is the focus of aesthetical education. To University fits the role of contributing to the 

development of a reflexive culture that can engage a variety of settings and time, and 

placing itself as well as an instructive subject, along with the most diverse cultural 

spaces. 
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Teachers' knowledge; Daily aesthetics; Collaborative learning; Art-Ecucation 
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No ano passado sofri. A SEDAS disse: você não pode dar 

aula de artes. Havia a carência na escola. Eu queria dar aula 

de artes. Como é que um diretor quer que um professor dê 

aula de arte só pra cumprir carga horária e tudo é acatado, 

quando eu sofri um problema sério? Em 2001, tive que 

correr para o CREDE 21 pra pegar uma autorização 

temporária, porque não era liberado pra que eu ensinasse 

artes e eu estava querendo. E outros não querem e são 

jogados lá... Na própria lotação, a escola passou dois meses 

sem aula de artes porque eu não podia dar essa aula.  

(Prof. B - 06/2007) 
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Esta investigação surgiu em decorrência de uma série de razões profissionais e 

sociais que repercutem no campo educacional. Tais inquietações são provenientes de 

nossa inserção no trabalho docente como arte-educadora, pedagoga e atuante na 

formação continuada de professores do Ensino Fundamental da escola pública. É desse 

lugar da prática docente, imersa no cotidiano da cultura escolar que conformamos nosso 

fenômeno investigativo.  

Observamos a crescente desvalorização do professor e o consequente 

desprestígio dos saberes inerentes a esse campo profissional. Na contramão dessa 

realidade, a sociedade cada vez mais delega à escola a responsabilidade pela formação 

docente em toda a sua complexidade. Os currículos culturais dispostos pelos media 

(ALBUQUERQUE E SOUZA, 2007), de modo mais avançado pela digitalização da 

informação, a ―nova mídia‖, dão passos lentos na relação dialógica com a cultura 

escolar e mais ainda com a formação docente (DEMO, 2006). Especificamente no 

campo da Arte-Educação, a Lei das Diretrizes e Bases 9394/1996 há mais de dez anos 

promulgou a obrigatoriedade do ―ensino da arte nos diversos níveis da educação básica, 

de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos‖
1
, contudo silencia quanto 

à formação do professor para trabalhar nesse campo curricular. 

Nesse âmbito, a dinâmica da epistemologia da prática pouco tem alcançado 

espaço legitimado no sentido de considerar os contextos situados próprios da cultura 

escolar e da cultura docente (DAMASCENO E THERRIEN, 2000), no que diz respeito 

à operacionalização e viabilização de um significativo ensino da Arte. Nosso estudo 

visa a contribuir na reunião multirreferencial de múltiplos sujeitos e saberes, que se 

interessam em identificar e engendrar propostas de formação docente na área de Arte-

Educação que considere os sujeitos atuantes nesse trabalho de educação estética nas 

escolas como agentes coprodutores de propostas formativas e curriculares.  

O foco da nossa investigação buscou compreender os modos da produção de 

saberes em diferentes espaços e tempos que possibilitam a aprendizagem entre arte-

educadores. O paradigma de elaboração de conhecimento empreendido na perspectiva 

multirreferencial reúne a coprodução de natureza heterogênea, pelos estudos e os 

caminhos formulados com os sujeitos durante o desenvolvimento da pesquisa-ação, 

tendo os seguintes objetivos específicos perseguidos, no intuito de alcançar uma 

coerência epistemológica: 

                                                 
1
 LDB 9.394/1996 Art. 26 Parágrafo 2º. 
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 promover a participação dos sujeitos da pesquisa como coprodutores de saberes 

voltados para ações na formação, no trabalho com Arte-Educação na escola e na 

produção de conhecimentos para promover a aprendizagem na prática da Arte-

Educação que propicie projetos formativos articulados com a cultura escolar; 

 refletir sobre tempos, espaços/mediações significativas e suas potencialidades 

em intensificar a aprendizagem entre arte-educadores; e 

 caracterizar os saberes produzidos nos eventos de aprendizagem e suas 

contribuições para a formação e prática docente dos arte-educadores. 

Dentre diferentes tendências de pesquisa-ação desenvolvidas no campo social, e 

especificamente no terreno da educação, o nosso enfoque constitui-se em ―conhecer e 

atuar‖; conhecer as possibilidades de compartilhamento de saberes  entre arte-

educadores, tendo em vista aproximar as estéticas do cotidiano da prática docente em 

Arte-Educação dos processos formativos em diferentes espaços, incluindo o espaço de 

trabalho também como ambiente formativo; e atuar nos trabalhos e conhecimentos, não 

simplesmente no intuito de resolver um problema prático com a intervenção de um 

conhecimento externo tal como a pesquisa aplicada. A compreensão do fenômeno em 

estudo nessa perspectiva se engendra de modo amplo e flexível, não se modelando a 

priori, mas se desenhando nas relações estabelecidas entre os sujeitos.  

Ao desenvolver nossa investigação pelo paradigma da epistemologia da prática, 

consoante Lobão Loiola (2004), concebemos a pesquisa-ação como porta de entrada 

para diminuir a distância entre o mundo da prática docente e a produção universitária da 

pesquisa educacional, tendo em vista a produção coletiva de saberes oriundos das 

intersubjetividades dos arte-educadores, agregando possíveis contribuições para o 

trabalho e formação docente nessa área de ensino.  

No intuito de problematizar o estudo em foco, convém situá-lo na trajetória 

histórica que a Arte-Educação vem trilhando nas políticas educacionais e as sonoridades 

epistemológicas decorrentes das concepções de Arte e da expressividade dos sentidos 

pelo viés da sensibilidade na educação escolar. 

Fonterrada (2007) propõe uma visão aberta sobre o ensino das Artes no campo 

da Educação Musical, tecendo sobre as consequências do modo de conceber o sentido 

das Artes na educação que se legitimou anteriormente pela LDB 5692/71 e pela atual 

LDB 9394/96. A Lei 5692/71 se impôs como divisor de águas sobre o que se vinha 

fazendo até então como educação estética no Brasil, quando no currículo escolar foi 

criada a disciplina Educação Artística com o mero caráter de ―atividade‖, aglutinando 
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de modo polivalente a Música, as Artes Plásticas, Artes Cênicas e Desenho Geométrico. 

No que diz respeito à Educação Musical, ―pode-se dizer que ela foi a linguagem 

que mais teve problemas de adaptação ao novo modelo.‖ (FONTERRADA, 2007, p. 

28). Anteriormente ao cenário de repressão política do golpe militar, a Educação 

Musical se  mostrara em um continuum de inserção na educação escolar, desde a época 

do Canto Orfeônico desencadeado por Villa-Lobos de 1930 a 1940, até o período de 

1964 a 1971, com a Educação Musical.  

Mesmo sendo desencadeadas por interesses políticos como o primeiro período, 

ocorrido pelo idealismo patriota do Estado Novo, estas iniciativas se faziam presentes 

no contexto escolar, criando opções de formação do educador das artes próprio para a 

Educação Estética na escola, como também os projetos formativos desenvolvidos nas 

Escolinhas de Artes. Segundo Barbosa, ―até 1973 as Escolhinhas eram a única 

instituição permanente para treinar o arte-educador.‖ (1984, p. 15). 

Com a promulgação da Lei 5692/71, a formação de professores para atuarem nas 

atividades de Educação Artística, passa a ser realizada nos cursos de Licenciatura Plena 

em Educação Artística quando, a partir do 3º ano, os alunos poderiam escolher uma das 

linguagens artísticas como habilitação. Na realidade, o que se propagou, sobretudo no 

contexto nordestino, foram os cursos de Licenciatura Curta, nos quais nada se 

aprofundava, decorrendo daí a gradativa desvalorização do profissional que atuava 

nesse campo curricular e a consequente migração do educador musical para outros 

espaços educativos, como os conservatórios e as instituições culturais. 

Embora o movimento de Arte-Educação, quando alterou a nomenclatura, tenha 

forçado a legitimação das artes no currículo escolar, na prática, ao perder o status de 

disciplina na grade curricular dos primeiro e segundo graus — como eram chamados os 

níveis fundamental e médio à época — a disciplina continuou sendo ―oferecida de 

maneira marginal ao currículo e organizada em razão das conveniências da própria 

escola‖. (FONTERRADA, 2007, p. 28). 

Assim como a Educação Musical, cada linguagem criou um percurso próprio 

para lidar com essa situação. De um modo geral, umas linguagens tornaram-se mais 

distantes e outras mais adaptáveis a essa nova situação da Arte na Educação, como a 

Educação Musical em um extremo e as Artes Plásticas em outro. Essa situação talvez 

possa ter sido reforçada pela leitura equivocada da corrente escolanovista a respeito do 

espontaneísmo do desenho e da cópia. Por outro lado, o Teatro e a Dança (MARQUES, 

2003) estão entre linguagens legitimadas e marginalizadas, por conta do tabu da 
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expressividade corporal. O certo é que os profissionais habilitados, mesmo nas 

licenciaturas, foram e ainda são desencorajados a se inserir no trabalho escolar. 

No panorama da Arte-Educação, quais são os profissionais que assumiram e 

estão assumindo a Educação Estética nas escolas desde a consolidação da 5692/71 até 

os dias de hoje, quando o ensino de Arte retoma o seu status como disciplina pela LDB 

9394/96?! Malgrado as nossas diferenças regionais, em que a formação docente de um 

modo geral tem na região Nordeste o seu maior deficit, na Arte-Educação, a situação é 

bem peculiar. 

O que geralmente observamos nos bastidores de alguns setores da gestão 

pedagógica do sistema público de ensino e no campo artístico expressa a ideia de que as 

escolas não dispõem de professores propriamente para o ensino da Arte. Em parte, essa 

constatação se assenta na realidade, visto que em nossas investigações percebemos uma 

identidade fluida na maior parte dos educadores que lidam com esse campo curricular 

na escola, principalmente em relação às condições nas quais os professores 

desenvolvem seu trabalho docente nessa área curricular. Por outro lado, os arte-

educadores estão presentes no cotidiano da escola, certamente não se adequando aos 

parâmetros de competência determinados pelos campos especializados.  

Bourdieu (2008), ao analisar criticamente a elaboração social do gosto pelo viés 

das distinções sociais, traz significativa contribuição para compreendermos o contexto 

dos arte-educadores na cultura escolar, cujo panorama reflete as distinções produzidas 

na sociedade em relação ao acesso aos bens culturais. Os modos de acesso aos bens 

culturais e às experiências estéticas da maior parte dos arte-educadores que estão nas 

escolas não lhes conferem ―existência‖ no espaço escolar, no que diz respeito à ―cultura 

legitimada‖:  

É através do diploma que são designados certas condições de existência. os 

diplomas aparecem como uma garantia da aptidão para adotar a disposição 

estética porque eles estão associados seja a uma origem burguesa, seja ao 

modo de existência quase burguês pressuposto pela aprendizagem escolar 

prolongada. (BOURDEU, 2008, p.31). 

 

Nossas investigações situam-se nessa zona marginal dos saberes da prática dos 

arte-educadores que atuam na escola, cuja competência cultural, especificamente nas 

linguagens artísticas, circunscreve-se nos saberes de experiência, no autodidatismo e na 

militância em grupos de cultura popular. Embora o foco dessa nossa investigação não 

seja a fonte dos processos formativos dos arte-educadores, faz-se premente anunciar 

esse contexto de significados socialmente estabelecidos, o que incide nas veredas 
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percorridas pelos sujeitos coprodutores da investigação realizada na produção dos 

saberes em colaboração.  

Semelhante a muitos professores que estão na escola, nos tornamos arte-

educadora pelo compartilhamento de experiências em diferentes espaços e tempos de 

aprendizagem, sobretudo na participação dos corais e outros grupos de cultura popular, 

como os Pastoris do Cariri cearense, o pulmão de nosso potencial criativo. É no âmbito 

dos saberes oriundos das experiências estéticas, o que Richter (2003) denomina de 

estéticas do cotidiano, que situamos o nosso estudo sobre a produção compartilhada de 

saberes entre arte-educadores em espaços de aprendizagem. A caracterização dos 

saberes fundamentada na produção empírica da pesquisa-ação procura convergir os 

diferentes enfoques de reflexão dos arte-educadores para a questão a qual procuramos 

investigar, a saber, a produção de saberes dos arte-educadores nos eventos de 

aprendizagem em múltiplos espaços e tempos da formação e do trabalho docente. 

Na iniciação à pesquisa educacional, aprofundamos o estudo a respeito da 

epistemologia da prática, no intuito de compreender a natureza própria dos saberes e a 

racionalidade prática da cultura docente no âmbito escolar (SACRISTAN, 1999, 

TARDIF, 2002, THERRIEN E LOIOLA, 2003). Nesses estudos, uma vez que o campo 

da prática é compreendido como espaço de produção de saberes necessários ao 

desenvolvimento significativo do ensino-aprendizagem, essa ação investigativa não 

adentrava as especificidades dos diferentes campos do currículo.  

Como arte-educadora e atuante na formação continuada de professores, damos 

sequência aos estudos, desta vez situando a investigação dos saberes docentes no campo 

da Arte-Educação, particularmente em busca de compreender a prática pedagógica, os 

processos e trajetórias formativas vivenciados pelos professores; ações que os fizeram 

arte-educadores nas escolas públicas. No mestrado, investigamos sobre os saberes de 

experiência dos professores de arte quando  

(...) buscamos compreender como acontecem as práticas educativas dos  

professores de Arte das escolas municipais de Fortaleza sob o prisma das 

fontes sociais dos saberes, pondo em relevância as experiências dos 

professores em diferentes momentos de suas histórias de vida e suas 

implicações para a mobilização e construção de saberes significativos para a 

ação educativa desses professores. (2004 p. 125)
2
. 

 

Dentre a multiplicidade de experiências estéticas e fontes culturais de saberes 

verificados nas histórias de vida dos arte-educadores, intensamente significativos para 

                                                 
2
 Citado em Cordeiro, 2007 
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os entraves formativos e consequente prática do ensino de Arte na escola, percebemos 

como a estrutura escolar tende a isolar o potencial da ação reflexiva dos fazeres das 

Artes, da dinâmica curricular. Os sujeitos envolvidos na investigação do mestrado 

observaram que a ausência do compartilhamento de saberes oriundos das experiências 

pedagógicas em Arte-Educação contribui para o engessamento da racionalidade 

instrumental que concebe a Arte na escola ainda como atividade não séria. Os sujeitos e 

saberes do campo, onde se reserva o que se entende como espaço da sensibilidade, 

passam despercebidos ou devem servir de mediação para a aprendizagem dos 

conhecimentos tidos como sérios e validados no mercado de trabalho. 

Entrementes, de modo geral, continuam a persistir o baixo rendimento dos 

alunos e a desvalorização do professor. Se a profissão docente não é preferencialmente 

pretendida em relação a tantos ofícios, fazer-se professor de Arte torna-se ainda menos 

atraente. Os poucos recém-formados em licenciaturas específicas da área raramente 

assumem o posto de professor na escola pública ou, quando o fazem, tendem a desistir 

logo que encontram outra ocupação fora da escola. A formação do arte-educador 

continua na perspectiva técnica, dissociada da escola. A maior parte das licenciaturas na 

área caracteriza-se por mais uma certificação pelo acréscimo das disciplinas 

pedagógicas (SILVINO, 2007; VERÍSSIMO, 2005; SILVA, 2006). Com base em 

estudos realizados por Coutinho (2002), os próprios professores, coprodutores do nosso 

estudo, trazem outros elementos para compreendermos o contexto do nosso estudo, com 

esteio nos estudos realizados nos encontros de ação-reflexiva: 

Atualmente na Rede de Educação Municipal temos uma deficiência grande 

em relação aos profissionais que trabalham o ensino da Arte-Educação. Essa 

deficiência tem causas estruturais que se manifestam desde a oferta e 

demanda de formação para essa área de atuação nos poucos cursos 

universitários que pressupõem aptidões artísticas como pré-requisito à 

formação acadêmica e docente, indo até ao número reduzido de 

oportunidades de trabalho. 

A formação continuada, para essa área, especialmente, ainda é muito mais 

restrita e de difícil oportunidade. A formação no exercício da função ainda é 

um sonho que esbarra nas políticas educacionais que relegam algumas 

áreas de ensino à categoria de coadjuvantes, de acessório ou de luxo. 
Prevalecem as disciplinas que são ―fiscalizadas‖ pelos mecanismos oficiais. 

Acrescente-se a isso, a falta de materiais de apoio pedagógico nesta área nas 

escolas, os poucos recursos destinados ao ensino da arte e o elevado preço de 

mercado desses materiais para aquisição por parte dos alunos, quase sempre 

de famílias de baixa-renda. Isso gera nos professores que desenvolvem suas 

atividades nas salas de Arte-Educação uma sensação de impotência e de 

impossibilidade de realizar um trabalho significativo fazendo da arte parte 

integrante de um universo desprovido de quase tudo. 

Para aqueles que não se acomodam na lida, e continuam acreditando no 

desenvolvimento de atividades que construam experiências significativas por 

meio do ofício do ensino e da aprendizagem, as alternativas de superação 

das dificuldades apresentadas surgem por meio de intercâmbios entre os 
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profissionais dessa área, que na prática cotidiana, descobrem meios de 

continuar alentando suas aulas com os recursos que dispõem aqui/agora e a 

partir da realidade social de seus alunos. (Prof. 17 - 01/12/2006). 

 

 

Senão de todo, apostar na potencialização desses intercâmbios dos professores 

da área, criando condições de promover a escola como comunidade de aprendizagem 

para desenvolvimento da Educação Estética, talvez possamos conformar significados 

para os constantes reclamos dos professores que estão na escola a respeito de processos 

formativos: produzir redes de aprendizagem entre a escola, a universidade e entre os 

múltiplos saberes e racionalidades, no contexto das estéticas do cotidiano. 

 
A formação do professor se intensifica à medida que ele se defronta com as 

situações reais de ensino e aprendizagem. (...) Um movimento que se amplia 

na troca entre seus pares, nos planejamentos coletivos e também nas 

carências e dificuldades comuns identificadas nos momentos de 

cumplicidade. (COUTINHO, 2002, pág. 158). 

 

Nessa direção, Bellocchio (2003) e Mota (2003) analisam, em seus estudos sobre 

a formação de educadores musicais, as possibilidades do trabalho em colaboração entre 

diferentes instituições, sujeitos e racionalidades, tendo em vista a produção de saberes 

que correspondam à complexidade da Educação Estética contemporânea. Há, contudo, 

um longo caminho  a percorrer, para que possamos ver as conquistas legislativas se 

traduzirem em possibilidades de aprendizagem significativas para professores e alunos. 

Ao assegurar o ensino de Arte como obrigatório e a formação docente para esta 

área curricular em licenciaturas específicas, a LDB 9394/96 silencia quanto às 

condições políticas e da gestão para que essas mudanças no âmbito da legislação 

repercutam no cotidiano da escola.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de Arte abordam as linguagens 

artísticas para essa área curricular, cada uma dispondo especificamente seus modos de 

conhecer e expressar o mundo. As propostas curriculares estão situadas nas diferentes 

tendências históricas da Educação em articular Educação e Arte, apontando como 

função da escola a Educação Estética no sentido da feitura do gosto, pela abordagem 

triangular que se concretiza no acesso ao patrimônio cultural, no conhecimento histórico 

e na expressividade artística.  

Ao fazer, entretanto, uma tradução europeia equivocada para a complexidade da 

nossa formação cultural a que mais à frente faremos menção, a legislação, que deveria 

alavancar alterações estruturais, alenta por um lado, mas por outro imobiliza a condução 

de projetos permanentes de formação nessa área, já que ficam à mercê das 
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arbitrariedades e ―boa vontade‖ políticas. 

Ao fazer referência à realidade do ensino da Arte na escola, o documento 

reconhece o fosso entre a extensa produção artística e o professor responsável por 

trabalhar nessa área curricular. Silencia, contudo, quanto a formação do arte-educador 

nesse novo panorama e repassa para os contextos regionais a responsabilidade pela 

elaboração dos currículos, já que este depende do perfil do profissional que vai assumir 

o ensino de Artes nas escolas. Um educador musical que continua na escola pública traz 

alguns elementos para continuarmos a tecer nossa problematização: 

O ensino artístico e, especificamente o musical, encontra-se aqui em estado 

introdutório com resultados bastante elementares no que diz respeito ao fazer 

artístico e a todo o processo de construção que o cerca. Não há por parte das 

instituições organizadoras da educação um comprometimento de fato com tal 

disciplina o que faz com que uma parte dos professores sinta-se 

desestimulado com relação as suas atividades pedagógicas. Por outro lado o 

professor de música precisa se conscientizar da importância de sua disciplina 

na vida do educando e agir sempre da forma mais coerente possível 

independente de preconceitos ou conceitos herméticos acerca da disciplina 

que historicamente tem sido alvo de uma grande desvalorização por parte de 

todos, e às vezes até do próprio professor de Música/Arte que desvaloriza o 

próprio labor. (Prof. 06 — 12/2006). 

 

No âmbito da formação docente, temos pontos de vista divergentes e comuns 

entre as diferentes linguagens artísticas. Na Educação Musical, estudos mostram a 

dificuldade de aproximação com a escola após tanto tempo de interrupção dos projetos 

pela ditadura militar. Recentemente, com a aprovação da Lei 11.79/2008, que traz de 

volta a Educação Musical às escolas, essa conquista, mesmo resultando de muita luta, 

torna-se pouco significativa quando a formação do educador musical não contempla a 

escola como espaço de valorização do profissional que vai atuar nessa área 

(VERÍSSIMO, 2005, SILVA, 2006). A própria cultura acadêmica se encarrega de 

propagar a ideia de que o trabalho na escola seja o último espaço profissional a ser 

ocupado, somente quando na ausência de competência em outros espaços profissionais 

que requer o conhecimento musical. 

Neste sentido, em meio às peculiaridades dos distintos campos artísticos e sua 

aproximação com a escola, Fonterrada, (2007) na Música e Barbosa, em recente palestra 

proferida na Segunda Semana de Arte-Educação da ECA/USP
3
, apontam para a urgente 

necessidade de projetos formativos que transponham as fronteiras disciplinares, 

                                                 
3
 O resumo da palestra proferida pela Ana Mae Barbosa, foi apresentado por um internauta no 

artigo ―Arte-Educação — por um ensino de artes, disponibilizado em 

www.escolanocinema.com.br - link clube do professor. Acessado em 25/10/2009 

 

http://www.escolanocinema.com.br/
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dialogando com múltiplos campos de conhecimento, tendo em vista compreender e 

contribuir com as demandas interculturais que se apresentam na sociedade. Nessa 

direção, as Artes Visuais em sua produção acadêmica já têm considerável familiaridade 

com os estudos da ordem dos saberes pedagógicos, particularmente da formação de 

professores e os saberes inerentes à prática educativa. Ana Mae Barbosa, no evento já 

mencionado, ao falar da urgência de retomar a formação do arte-educador, amplia essa 

visão multidisciplinar para a necessidade da relação entre os estudos da Academia e o 

dia a dia dos professores, e na necessidade da interlocução do erudito com o popular, 

dando visibilidade a todas as produções culturais de todas as classes sociais.  

Essa abordagem multirreferencial das Artes na Educação tem consonâncias com 

os projetos de formação docente que visam a desenvolver o professor-pesquisador, 

fazendo da própria ação investigativa um processo formativo, no qual o professor possa 

desenvolver autonomia na produção de saberes pela racionalidade própria da 

epistemologia da prática em diálogo com múltiplos referenciais focado nas estéticas do 

cotidiano. 

Em meio à heterogeneidade em que cada campo artístico compreende a 

formação docente, essa preocupação em se pôr à disposição para compreender o mundo 

em parceria com outros referenciais é sensivelmente presente. A realidade como a Arte-

Educação se apresenta nas escolas se mostra exigente no sentido não somente de ouvir 

os professores que lidam com esse campo curricular — o espaço ―nômade e liso‖ de que 

nos fala Zordan (2007) — mas, sobretudo, no sentido de edificar com eles saberes em 

colaboração situados em suas estéticas do cotidiano que nos forneçam elementos para 

potencializar a escola como comunidade de aprendizagem na Educação Estética. 

Estudos realizados sobre os saberes de experiência dos professores das escolas 

públicas demonstram o fato de serem os próprios professores que solitariamente 

manifestam iniciativas para sua formação e seu trabalho com Artes nas escolas. 

Geralmente a formação acadêmica não os municia com os saberes das Artes a serem 

ensinados, mesmo aqueles cursos propriamente voltados para alguma linguagem 

artística. Os saberes de experiência nos grupos artístico-culturais e o compartilhamento 

de conhecimentos práticos entre os professores são fontes de conhecimentos 

significativos para a formação e a prática das Artes na Educação. 

Por conta de a formação e o ensino das Artes continuarem a ser tratados pelas 

políticas de formação docente como um laissez-faire ao modo legitimado pela Lei 

5692/71, muitos professores recorrem aos chamados ―currículos culturais‖ 
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(ALBUQUERQUE & SOUZA, 2007) impostos pelo que Adorno e Horkheimer 

denomina de Indústria Cultural, e um considerável contingente de especialistas 

classifica como sendo diletantismo. 

Nosso estudo visa a entender de outro modo as estéticas do cotidiano dos 

professores que lidam com a Educação em Arte nas escolas. Há que se desprender das 

certezas higienizantes dos conhecimentos próprios da racionalidade instrumental de que 

nos fala Larrosa (2006) e fomentar redes de aprendizagem pela ação comunicativa dos 

referenciais fragmentados e contingentes dos saberes próprios da epistemologia da 

prática.  Buscamos arquitetar tempos e espaços não fixos e desterritorializantes,  de 

ação, formação e pesquisa, no intuito de ir além da análise crítica dessa situação e dar 

continuidade às veredas abertas pela LDB 9394/96, pelos próprios PCNs, pela recente 

lei que reintroduz a Educação Musical na escola e sobretudo  as iniciativas de projetos 

formativos que surgem a contrapelo das políticas desencorajadoras. 

Burnett (2007), em artigo da revista eletrônica Trópico, traz valiosa contribuição 

para pensarmos sobre a legitimidade dos saberes em colaboração provenientes das 

estéticas do cotidiano em múltiplos tempos e espaços de aprendizagem. Em raro ensaio 

sobre uma releitura do conceito de indústria cultural, com base na compreensão da 

cultura brasileira, rearranja uma série de elementos, no cenário metafórico da visita de 

Mário de Andrade a Adorno, tecendo perspectivas que ambos lançam sobre as 

condições culturais da formação de nossa Música Popular Brasileira. O autor considera 

fundamental e ao mesmo tempo limitada a crítica da cultura feira por Adorno para 

compreender os caminhos da Música Popular Brasileira e traz Mário de Andrade para 

contribuir  no entendimento do que é significativo no pensamento de Adorno 

adentrando as peculiaridades de nossa formação cultural.  

O conceito de indústria cultural apoia-se antes na ―uniformização dos estilos 

veiculados nas mídias comerciais do que a propalada compreensão de uma parcialidade 

em proveito da música erudita, hierarquicamente superior à popular. Ressalta-se que o 

próprio conceito de popular em Adorno está situado no contexto do mercado 

estadunidense, que segundo o Burnett, não há correspondente similar à música popular 

brasileira. Suas próprias experiências estéticas com o jazz são provenientes de estudos 

iniciados ainda na Alemanha, tendo acesso somente no ‗jazz de segunda mão‘. A 

importância dos estudos de Adorno para o entendimento de nossa formação cultural, 

mais do que essa polarização  descontextualizada entre a Música Popular e a Música 

Erudita diz respeito ao que Bourdieu postula sobre a arbitrariedade das distinções na 
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elaboração social do gosto, esboçada na própria asserção de Adorno: 

Se perguntarmos a alguém se ‗gosta‘ de uma música de sucesso lançada no 

mercado, não conseguiremos furtar-nos à suspeita de que o gostar e o não 

gostar já não correspondem ao estado real, ainda que a pessoa interrogada se 

exprima em termos de gostar e não gostar. Ao invés do valor da própria 

coisa, o critério de julgamento é o fato de a canção de sucesso ser conhecida 

de todos; gostar de um disco de sucesso é quase exatamente o mesmo que 

reconhecê-lo‖.
4
 

 

Nessa direção, a ideia de nossas raízes de formação cultural não produz 

ressonâncias significativas na análise de Adorno, quando desconsiderados elementos 

indissociáveis dos contextos específicos de nossa formação musical. O autor destaca 

que a ―música séria‖ não tem produção semelhante à Música Popular pela nossa 

carência musical histórica. O que está além de Adorno é o poder emancipador da 

Música Popular como agente político. A sua visão do jazz restringiu-se ao contexto de 

uniformização feito pela indústria fonográfica.  

Quanto à nossa Música, Burnett vê no diálogo com Mário de Andrade uma 

possibilidade em concebê-la na complexidade intercultural brasileira, articulado aí à 

não-passividade na reprodução dos modelos provenientes de fora. A compreensão da 

cultura brasileira ―passava pelo entendimento do nosso não-lugar‖. ―Ele já sugere no 

poema que o Brasil é muito maior que a cidade de São Paulo‖. (BURNETT, 2007, p. 

03). Além de compreender a formação cultural pela mestiçagem ameríndia, africana e 

portuguesa, alerta para que percebamos a produção antropofágica da cultura que se quer 

homogeneizante não restrita à Semana da Arte Moderna. Em seu poema 

―Descobrimento‖, diz: 

Não vê que me lembrei que lá no Norte, meu Deus!  

Muito longe de mim  

Na escuridão ativa da noite que caiu  

Um homem pálido magro de cabelo escorrendo nos olhos,  

Depois de fazer uma pele com a borracha do dia,  

Faz pouco se deitou, está dormindo.  

Esse homem é brasileiro que nem eu
5
.   

 

Com Mário de Andrade e Adorno, atentamos para as estéticas do cotidiano dos 

arte-educadores, cujos saberes produzidos em múltiplos espaços e tempos, em diálogo 

com o não-lugar de outras racionalidades, historicamente no lugar de poder  não 

legitimado, nos fornece características multirreferenciais para pensarmos juntos — 

professores, artistas, acadêmicos — certezas provisórias, ancoradas nos contextos da 

                                                 
4
 Adorno, Theodor (1983). O fetichismo na música e a regressão da audição. Citado em Burnett, 2007 

5
 Disponível em http://www.institutodapalavra.hpg.ig.com.br/poesiaecidadania/04.htm. 28/10/2009 

http://www.institutodapalavra.hpg.ig.com.br/poesiaecidadania/04.htm
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Educação Escolar, sobre modos de formação e práticas curriculares significativas que 

promovam a escola como comunidade de aprendizagem, pela percepção e produção de 

estéticas que eduquem a sensibilidade no modo de apreensão do mundo.  

A análise de nossa produção e formação cultural, nessa perspectiva, não pode 

prescindir apenas dos contextos de carência de formação na chamada ―música séria‖. 

Tal como anota Mário de Andrade, o Brasil não pode ser pensando com o olhar restrito 

a São Paulo. Neste sentido, a tese do nosso estudo postula a ideia de que as propostas 

curriculares e formativas não devem apenas pensar projetos que preencham essa 

histórica dívida de acesso e produção de bens culturais. É preciso pensar os projetos 

formativos com os próprios agentes dessa formação, considerando os saberes de suas 

experiências estéticas como parte ativa e legitimada, reunindo a comunidade escolar na 

promoção de outro entendimento das Artes na Educação pela Educação da 

sensibilidade.  

Percebemos como os lugares e recursos mediadores das intersubjetividades 

interferem nos processos de racionalidades. Desse modo, as intersubjetividades de arte-

educadores são historicizadas em espaços e tempos diversos. Essas intersubjetividades 

são produzidas por mediação desses espaços que, por sua vez, alteram e conferem 

tonalidade aos saberes que circulam por entre as subjetividades nas interações de arte-

educadores.  O espaço mediador contém e está contido nas subjetividades 

compartilhadas, é moldado e também molda as racionalidades em jogo: as estéticas do 

cotidiano. 

Os espaços e tempos proporcionam diferentes modos de presencialidade: o 

corpo, o significado da presença; a presença física, a presença virtual e as experiências 

que esses modos de presença desencadeiam. Examinar os diferentes modos de 

compartilhamento de saberes e as maneiras de racionalidades instigadas por essas 

mediações requer o diálogo com os diferentes saberes que emergem nas 

intersubjetividades conformadas nas interações dos arte-educadores. 

 Expor sobre os saberes dos arte-educadores exige uma análise articulada aos 

saberes intrínsecos a essas interações, já que ambos ocorrem simultaneamente e 

dependem um do outro para que sejam significativos para os sujeitos envolvidos. Não 

pretendemos nem podemos dar conta das especificidades de cada campo dos quais os 

saberes da Arte-Educação são provenientes. A seara do nosso estudo se entranha pela 

razão prática, mas não é qualquer racionalidade prática da ação docente. Ela tem a cor, o 

conteúdo, a historicidade e as formas específicas da Arte-Educação, situada na cultura 
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escolar. A título de exemplo, a visita a uma exposição de Artes Visuais. Como 

caracterizar as intersubjetividades dos arte-educadores, sem fazer referência aos 

conhecimentos ali tratados? Enfatizamos os conteúdos, quando estes saberes têm 

relação direta com a compreensão e a caracterização dos saberes constituídos em 

colaboração pelos arte-educadores, um dos objetivos de nossa investigação.  

Apostar na formulação de saberes significa considerar as estéticas do cotidiano 

não de todo colonizadas pela razão instrumental.  Significa continuarmos o diálogo não 

somente entre Adorno e Mário de Andrade,  convidamos a sentarem-se à mesa também 

os ―Macunaímas‖; os que estão nas fronteiras reservadas aos executores de atividades, a 

ampliar a discussão, no intuito de irmos além de Adorno; negar o que está posto e 

propor teimosamente  outros modos de potencializar a inteligência da sensibilidade na 

Educação.                                       

 

Apresentação dos temas em estudo  

O segundo texto, ―Saberes docentes e aprendizagem colaborativa no paradigma 

multirreferencial da formação e do trabalho com arte-educação nas escolas‖ procura 

aprofundar as categorias principais do estudo, tecendo a problematização da questão em 

foco em diferentes momentos. Traz um conjunto de proposições para a composição 

teórica do fazimento de saberes em espaços e tempos de aprendizagem no contexto das 

estéticas do cotidiano.  

A compreensão dos modos de aprendizagem entre arte-educadores, em 

diferentes tempos e espaços/mediaçôes, exige uma visão transdisciplinar integrada a 

outros referenciais não alcançados pela racionalidade científica. Desse modo, na 

conformação do campo conceitual, o mapa teórico deste trabalho, ao contrário de uma 

imagem arbórea hierarquizada, requer uma metáfora rizomática onde as categorias se 

articulam de modo horizontalizado, permitindo múltiplas relações e conexões.  

Organizamos as categorias de análise, na perspectiva de uma teoria 

fundamentada (STRAUSS E CORBIN, 2008), num sentido de investigação resultante a 

relação com as categorias elaboradas pela coprodução com múltiplas racionalidades. 

Essa relação se amplia de modo mais intenso em nosso estudo, uma vez que, na 

perspectiva da pesquisa-ação e de acordo com os objetivos desta investigação, os 

sujeitos participantes não são considerados simples fornecedores de dados a serem 

sistematizados e analisados. Os professores são coprodutores da pesquisa, na 
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intervenção direta dos rumos metodológicos tomados na busca de campo e nos saberes 

constituídos nos espaços de aprendizagem.  

A abordagem da ação comunicativa, tendo em vista o entendimento da formação 

de intersubjetividades no compartilhamento de saberes entre arte-educadores, entende 

que trabalho pedagógico e processo formativo se inscrevem no mundo da vida, nas 

estéticas do cotidiano da cultura escolar. Essa perspectiva de formação exige a 

promoção de projetos formativos que integram professores, artistas e pesquisadores 

acadêmicos na promoção da escola como comunidade de aprendizagem.  

A contextualização histórica da Arte-Educação no âmbito escolar examina a 

trajetória do que se tem produzido como Educação Estética e as dimensões silenciadas 

da razão. As condições de trabalho e formação do arte-educador esboçam a urgente 

necessidade da educação da sensibilidade (DUARTE JR., 2004), cuja efetivação se 

inscreve nas vivências das estéticas do cotidiano (RICHTER, 2003), potencializando a 

dimensão colaborativa da aprendizagem em diferentes espaços, tempos, mediações e 

presencialidades. 

O espaço da Arte no sentido epistemológico do conhecimento de mundo, 

concebido como liso e nômade em relação aos espaços estriados da cultura escolar 

(ZORDAN, 2007), solicitam a compreensão de uma racionalidade ampla, que produza 

currículos abertos e provisórios, sem que isso signifique ausência de projetos 

formativos, e seriedade com o trato da Arte na Educação.   

A pesquisa acadêmica deve cumprir seu papel, não somente na compreensão dos 

fenômenos educativos e se postando à disposição dos gestores das políticas de formação 

e de ensino para assessorar a implantação de programas de formação, mas responder à 

complexidade da aprendizagem atual, quando os modos de produção e distribuição dos 

bens simbólicos ultrapassam tempos e espaços, antes estabelecidos em territórios fixos, 

se faz necessário reinventar o próprio modo de elaborar o conhecimento. A perspectiva 

apresentada por Zeichner (1998) compreende que o capital cultural da pesquisa 

educacional deve ser compartilhado com os sujeitos do campo da prática docente. 

O terceiro segmento ―Fundamentos teórico-metodológicos da pesquisa-ação 

colaborativa‖ aborda sobre a metodologia empregada nesta investigação. O que 

denominamos de pesquisa-ação colaborativa resultou da reflexão coletiva antes, durante 

e após os momentos de compartilhamento entre os arte-educadores envolvidos na 
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pesquisa de campo. As condições para a realização da pesquisa traduzem-se em 

constantes negociações, na feitura de três processos simultâneos: ação, pesquisa e 

formação.  

Nesse percurso, a reflexividade articulada ao modo narrativo do saber-fazer 

constitui-se em espaços e tempos de coformação e intercompreensão, onde a 

experiência da prática é rearranjada, cujos saberes mobilizados e produzidos 

configuram-se, ao mesmo tempo, em elementos de formação e produção de 

conhecimentos. Em relação à pesquisa, formulamos conhecimentos com base no 

discurso interativo, onde cada participante deixa seus traços etnometodológicos de 

compreensão do estudo em foco (COULON, 1995). 

Há mais de 40 anos a pesquisa-ação surgiu na Inglaterra no intuito de promover 

a colaboração entre professores e especialistas, considerando que ―a elaboração teórica e 

prática curricular se desenvolve interativamente no contexto escolar‖. (ELLIOTT, 1998, 

p. 138). 

Stenhouse (1975), compreende que a colaboração dos acadêmicos tem a 

prerrogativa de estabelecer, junto com os professores, estratégias investigativas de 

ensino, de modo a desfazer o engessamento da rotina escolar, que tende à reprodução e 

repetição de rituais, encorajando-os a experimentar os modos de pensar e agir sobre os 

desafios que se apresentam como problemas no alcance dos objetivos educacionais. 

A interação de prática, formação e pesquisa visa a ensaiar outra cultura de 

política educacional, cujas normas institucionais não tomem o lugar das iniciativas 

inovadoras nas escolas, tampouco causem inibição. Pelo contrário, deve estabelecer 

espaços instituintes para incentivar o diálogo entre o que se apresenta como normativo e 

as contingências da prática docente, produzindo certezas provisórias, legitimadas pelos 

contextos singulares que validam e exigem esse modo de lidar com a cultura escolar. 

A pesquisa-ação de que tratamos, ao possibilitar a prática reflexiva de 

professores para uma compreensão ampla de sua prática, não compactua com a 

individualização de responsabilidades sobre o sucesso educacional. Tenciona, todavia, 

valorizar o conhecimento que somente o professor poderá formular sobre os contextos 

de ensino e as consequentes demandas em relação a sua formação, com o fim de 

legitimá-lo perante as políticas da gestão do ensino e da formação.  

Nesta abordagem de pesquisa-ação, reunimos outras vertentes metodológicas 

que convergem para o enfoque do estudo realizado. Os ateliês etnográficos nos inserem 
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em diversos eventos coletivos dos arte-educadores, desenvolvendo inicialmente uma 

observação participante com a produção do diário de campo, o que se mostrou 

promissor nas etapas seguintes. Conceber as reflexividades e narrativas coletivas dos 

professores como coproduções no processo investigativo decorre da compreensão 

etnometodológica da pesquisa educacional, aspecto demandado pela própria questão 

investigada. A „grounded theory‟, ao ter relação direta com a etnometodologia, nos 

auxilia na sistematização das categorias, validando os saberes na perspectiva da 

epistemologia da prática quanto à legitimação do rigor acadêmico. 

Pimenta et al (2001) trazem uma série de limitações vivenciadas também em 

suas investigações, as quais reúnem diversos elementos comuns à nossa pesquisa —  

fazer das questões iniciais apresentadas propostas de reflexão para o grupo, cujos temas 

em debate resultem em ações conjuntas e consequente formação de conhecimento; 

resistências, inseguranças, ansiedades mútuas em relação aos interesses imediatos dos 

professores em receber teorias e estratégias didáticas da universidade, com respostas 

prontas e seguras. A investigação de natureza colaborativa deve considerar estes e 

outros elementos de tensão, como aspectos inerentes aos saberes produzidos.   

Por organização, organizamos os espaços nos quais realizamos a pesquisa de 

campo em três etapas, sendo que, de acordo com os eventos, estes momentos ocorriam 

de modo simultâneo. Na cossituação, quando iniciamos a inserção nos eventos coletivos 

dos arte-educadores ao modo etnográfico, participamos de seminários e grupos de 

estudo sobre a formação do arte-educador promovido pelo Polo Arte na Escola do 

Centro de Educação (CED) da Universidade Estadual do Ceará. No IMPARH, 

participamos de minicursos sobre leitura de imagem. Em todos os momentos, 

buscávamos promover uma aproximação com os arte-educadores para sondar os modos 

de constituir grupos de compartilhamento de saberes para a articulação de 

intersubjetividades na promoção da formação e da pesquisa em curso. 

No momento da cooperação, desenvolvemos dois projetos no Núcleo de 

Tecnologia Educacional (NTE), setor da Biblioteca Virtual Professor Moreira Campos. 

É um espaço de formação continuada de professores da Rede Municipal de Educação de 

Fortaleza em Informática Educativa, voltada para professores que trabalham nos 

Laboratórios de Informática Educativa (LIE) e para os demais docentes que atuam nas 

variadas áreas curriculares.  

Para a realização desses projetos, inserimo-nos nos espaços da UFC Virtual, 
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especificamente no Projeto Sócrates, voltado para a criação de projetos e comunidades 

virtuais, tendo em vista o estudo coletivo em diferentes conteúdos do currículo escolar. 

O espaço cultural dos Correios, prédio central, foi um lugar sugerido pelos próprios 

professores coprodutores, quando alteraram o programa inicial, no intuito de estudar 

obras de Arte, cuja apreciação se iniciara nas galerias virtuais acessadas na internet. 

Na coprodução, realizamos outro projeto, desta vez na Galeria Antônio 

Bandeira, outro espaço de exposição permanente, administrado pela Fundação Cultural 

(FUNCET), no palco destinado a diferentes eventos e no entorno das galerias, no 

interior do Centro de Referência do Professor. Nessa etapa, também como alteração do 

programa pelos professores coprodutores, nos inserimos em momentos de apreciação 

artística e em outros eventos, como a exposição de obras de artistas cearenses no 

MAUC-UFC, a exposição artística do Cariri cearense na Casa José Lourenço e a 

participação do projeto ―A Criança e o Artista — um Colecionador‖, desenvolvido por 

pesquisadores do programa de pós-graduação em Literatura da UFC, no CAD-UFC. 

Como participantes da pesquisa, tivemos diferentes grupos de professores, 

técnicos da Secretaria de Educação e um artista plástico, compartilhando conhecimentos 

sobre Arte-Educação. Nesses grupos, havia professores polivalentes, arte-educadores 

com amplo conhecimento em suas áreas específicas, como Artes Plásticas ou Música, e 

que não tinham muita familiaridade com os espaços virtuais ou programas específicos 

para Educação Musical ou produção e manipulação de imagens.  

Constatamos também que, entre os professores atuantes nos laboratórios de 

Informática, havia arte-educadores que, ao lidarem com esse campo em outras escolas, 

já produziam projetos de Arte-Educação nos LIEs e trouxeram ricos conhecimentos e 

experiências, destacando-se nas abordagens interdisciplinares, na contextualização 

histórica e nos temas transversais. Tivemos a participação de 30 sujeitos, entre 

professores, estagiários do CRP, artistas e técnicos da Secretaria de Educação na etapa 

de cooperação e 20 pessoas no momento da coprodução.  

Iniciamos a pesquisa de campo em 2005, quando nos inserimos nos eventos 

coletivos dos arte-educadores na etapa de cossituação. A cooperação teve início no 

segundo semestre de 2006, após a elaboração dos projetos e cadastramento na Pró-

Reitoria de Extensão da UFC e foi concluída em janeiro de 2007. Após avaliação da 

segunda etapa e ao verificarmos a necessidade de delimitação das ações, tendo em vista 

o prazo determinado da investigação, realizamos a etapa da coprodução entre junho e 

dezembro de 2007.  
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De modo geral, a pesquisa-ação realizada teve sua configuração metodológica 

concluída no término do processo de investigação. Tal asserção tem ressonância nos 

estudos de Lapassade (1998) que, ao citar Glauser e Strauss (1997), demonstra a 

contribuição da teoria fundamentada — que ele denomina de ―teoria enraizada‖ — para 

o estudo que nos propomos realizar. O sentido da questão investigada emerge no 

diálogo, na elaboração progressiva, no trânsito entre experiência e conceitos, ensejando 

teorias validadas na prática e no cânon acadêmico. 

O quarto módulo ―Abordagens significativas para a trajetória de trabalho e 

formação de arte-educadores, familiares à proposta de aprendizagem colaborativa‖,  

apresenta três projetos voltados para a formação de arte-educadores que se mostraram 

significativos para a trajetória de trabalho e formação de arte-educadores coprodutores 

do nosso estudo. As propostas formativas foram identificadas, na pesquisa de campo, 

como sendo familiares à abordagem da aprendizagem. Procuramos conferir nesses 

projetos os elementos comuns que convergem para o paradigma e caracterização da 

aprendizagem nas particularidades da formação estética do arte-educador.  

O primeiro projeto foi escrito na vida de Izaíra Silvino, pioneira na formação de 

arte-educadores no campo da Educação Musical, na modalidade Canto Coral, 

desenvolvido na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará. Sua 

proposta é narrada por ela mesma (SILVINO, 2007) em colaboração com os que hoje 

também são arte-educadores. A segunda proposta se configura no acompanhamento 

pedagógico desenvolvido por arte-educadores que encontram, no trabalho com a 

imaginação do saber-fazer teatral (QUINTO, 2006), elementos norteadores para 

desenvolver uma formação permanente na promoção da autoria e autonomia dos arte-

educadores de uma Regional da Rede de Educação Municipal de Fortaleza. Este 

trabalho tem na racionalidade estética do Teatro Radical sua fonte inspiradora, 

rompendo com a concepção sacrificante do trabalho docente.  

O terceiro projeto tem relação com o primeiro, por desenvolver a formação de 

arte-educadores durante o trabalho em corais infantis promovido pelo Associação de 

Corais Infantis Canto em cada Canto (ACIC). Suas raízes estão sedimentadas no projeto 

de formação de cantores, desenvolvido pela professora Ana Maria Militão Porto 

(Nininha) no Pólo de Música de Messejana, há quase 30 anos.  

No quinto e sexto segmentos, buscamos caracterizar os saberes colaborativos 

dos arte-educadores engendrados nos diferentes momentos de aprendizagem no 

compartilhamento de saberes. Situados no contexto do trabalho com Arte-Educação nas 
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escolas e os diferentes paradigmas e dilemas que cercam a formação do arte-educador 

nas especificidades das linguagens artísticas, coproduzimos temáticas que, ao mesmo 

tempo, ao tratar da prática e da formação nas Artes no contexto da educação escolar, 

põe em evidência os processos de aprendizagens que constituímos no percurso da 

produção desses saberes e reúne os tempos, espaços/lugares e saberes significativos na 

perspectiva da epistemologia da prática desse campo curricular.  

 Ressaltamos a importância em termos compartilhado nossa trajetória de trabalho 

docente e pesquisa, no intuito de desencadear a prática da pesquisa e da ação como dois 

aspectos do mesmo decurso da produção de conhecimentos. A mediação narrativa 

emerge como atividade norteadora, proporcionando a quebra da estrutura definida da 

coleta de dados, quando convidamos os professores a desenvolverem 

intersubjetividades a respeito da própria forma de investigação a que nos propomos 

desenvolver. 

 A aprendizagem significativa é uma característica que reúne diferentes enfoques, 

convergindo-os para múltiplas compreensões da formação colaborativa. São 

consideradas as condições de trabalho que incidem diretamente no modo como estes 

professores se tornam arte-educadores. Os contextos situados que constituem seu capital 

cultural, moldam suas concepções de formação. Freire (1996), Nacarato et al (1998), 

Therrien e Loiola (2001 e 2003), De Camillis, Callegaro e Mattos (2002), Duarte Jr 

(2004) e Bourdieu (2008) dialogam com os temas que emergem em torno da 

compreensão do processo formativo dos arte-educadores e de seu trabalho no contexto 

da cultura escolar, cujas condições afetam a beleza do trabalho docente.  

A compreensão de competência também se insere no debate, associada à 

autonomia relativa do professor na política curricular. Os espaços de formação e o 

acesso aos bens culturais também são destacados nas narrativas dos arte-educadores, aos 

quais articulamos com a discussão sobre a cultura disciplinar e as múltiplas 

presencialidades dos espaços contemporâneos que incidem no modo como os arte-

educadores compreendem a mediação dos espaços virtuais e dos lugares significativos 

que potencializam a ampliação do seu capital cultural. 

A legislação trata de modo superficial questões diretamente conectadas com o 

modo de conceber o currículo de formação, ainda fechado, distante de uma abordagem  

multirreferencial, que considere o diálogo entre diferentes níveis de racionalidade na 

elaboração curricular da formação do professor. Para compreender, no entanto, a 

especificidade da aprendizagem significativa em propostas formativas que levem em 
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conta a colaboração entre professores que trabalham com Arte-Educação, é preciso 

considerar a experiência estética do ato de fazer arte coletivamente e, em tal ação, 

conversar sobre os próprios saberes, com os sabores e dissabores do cotidiano escolar. 

  Os arte-educadores demonstram diferentes atitudes ao lidar com propostas de 

formação e de trabalho, descoladas de seu universo cultural. Um grupo resiste à 

racionalidade técnica imposta pelo sistema de ensino e questiona esse arcabouço 

engessado da cultura escolar, por perceber que propostas educacionais dessa natureza 

são esvaziadas de sentido para educadores e alunos, contribuindo para a perda do 

fascínio pelas estéticas do cotidiano. 

 A realização de saberes em colaboração, entretanto, possibilitou ao grupo de 

professores do PAV descobrir veredas de acesso e conquista de lugares no seu entorno, 

antes não percebidos como espaços de aprendizagem. Outro aspecto observado é que 

houve um interesse dos professores em identificar os espaços que já proporcionam essa 

aprendizagem e esses lugares geralmente estão fora dos moldes comuns das 

capacitações convencionais em curso. 

 No que concerne à utilização dos ambientes virtuais, as implicações decorrem 

das diferentes "condições políticas, condições de mediação e condições de espaço e 

lugar", como Borges Neto e Mattos (2007) abordam em estudos sobre comunidades 

virtuais e redes sociais virtuais de aprendizagem. A questão não está no uso dos 

recursos tecnológicos em si mesmo, mas na racionalidade instrumental que, no contexto 

formativo, faz prevalecer recursos ditados pelo mercado, indiferente às demandas dos 

contextos situados dos sujeitos envolvidos no campo da Educação. 

 A reflexão sobre os saberes a serem ensinados na Arte-Educação ganha força e 

se articula com os processos formativos dos arte-educadores que devem integrar e 

potencializar os saberes a serem apreendidos na prática docente, na reinvenção dos 

currículos e nos processos avaliativos que tragam significados para ambos, professores 

e alunos.   

  O compartilhamento de saberes entre arte-educadores tornou possível o diálogo 

entre as diferentes referências culturais que transitam na cultura escolar, de modo não 

hierarquizado, tendo em vista uma aprendizagem significativa para a realidade da 

cultura escolar.  

É nesse âmbito que percebemos o contributo da formação continuada na 

perspectiva da aprendizagem, no sentido de promover uma relação dialógica entre os 

conhecimentos, com vistas à articulação criativa de condições para o enfrentamento dos 
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desafios da educação escolar e suprir as lacunas da formação acadêmica no sentido 

multirreferencial entre os saberes provenientes da origem social dos arte-educadores e 

daqueles elaborados nas experiências da prática docente.  

Na cultura docente da Educação Básica, ainda é dominante a visão de pesquisa 

como atividade realizada por pesquisadores que estão fora da sala de aula. Os 

professores das escolas básicas também sentem o distanciamento e a exclusão do 

diálogo com as pesquisas realizadas sobre as próprias práticas em face da linguagem 

acadêmica. A respeito de nossa questão de investigação, os arte-educadores atuantes no 

cotidiano escolar, além dessa problemática, no interior da escola, sentem-se isolados do 

diálogo com os demais campos curriculares tidos como sérios e úteis à formação 

profissional. 

Zeichner (1998) percebe a resistência dos professores em participar 

passivamente de projetos investigativos que os tomam como mera fonte de coletas de 

dados para a formulação de conhecimentos acadêmicos como um ―bom sinal‖, 

apontando para a urgência da condivisibilidade do capital cultural das pesquisas 

acadêmicas com os agentes da prática educativa. 

Neste sentido, os professores coprodutores de nossa investigação perceberam a 

importância de abertura do programa de estudo, quando puderam inserir outros espaços 

de formação, contribuindo para identificar múltiplos lugares que se tornaram familiares 

ao seu processo formativo e ao trabalho docente. O acesso e apropriação desses espaços 

culturais possibilitam, ao arte-educador, tanto identificar essas possibilidades de 

conduzir o processo formativo, contribuindo com o programa curricular de sua 

formação, como também de lutar para que essa perspectiva seja consolidada e se torne 

realidade em seus coletivos escolares, tanto na formação continuada promovida pela 

rede de educação na qual trabalha, como também nos planejamentos e práticas das 

escolas. 

 Apenas a formação acadêmica nos moldes estabelecidos não garante, na 

perspectiva dos próprios arte-educadores, a competência para a produção de saberes 

significativos para o trabalho com Arte-Educação nas escolas. Alguns professores 

narraram sobre os modos de apreciar realidades não exclusivamente artísticas, com esse 

olhar estético-crítico, posição que exige da escola uma reorganização curricular com 

tempos e espaços destinados à educação estética, ultrapassando momentos 

comemorativos e festivos da escola.    

  Os encontros da pesquisa de campo também proporcionaram a produção de 
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intersubjetividades sobre os conhecimentos das Artes a serem ensinados. Estes saberes, 

que Schulman denomina de conhecimento pedagógico do conteúdo, tomam efetiva 

significação para a aprendizagem quando vivenciados por professores e alunos, 

sintonizados com as estéticas do cotidiano escolar. A própria escola, a comunidade 

escolar, participa do processo formativo, a fim de que o contexto escolar também seja 

arejado pela racionalidade aberta, proporcionada pela racionalidade estética promovida 

na educação da sensibilidade. 

  É o conhecimento pedagógico do conteúdo que permite ao professor perceber as 

múltiplas variantes subjetivas próprias da contingência da ação pedagógica. No contexto 

escolar, no qual atuam os professores colaboradores de nosso estudo, nem sempre o 

professor que está encarregado de trabalhar com a disciplina Arte-Educação se sente em 

condições de lidar com os conhecimentos específicos da área. Em sua maior parte, os 

próprios professores se consideram desprovidos tanto do conhecimento do conteúdo 

quanto dos saberes curricular e pedagógicos advindos da experiência no trabalho com 

Arte na escola. 

  As abordagens sobre a valorização do professor como profissional produtor de 

saberes singulares questionam os processos formativos, os quais, em sua maior parte, 

ainda se pautam pela racionalidade técnica. Nessas propostas formativas, o 

conhecimento do conteúdo, isolado dos demais, próprios do campo pedagógico e da 

experiência na prática educativa da escola, é considerado suficiente para o exercício da 

profissão de professor.  

  Com Zeichner (1998), percebemos que a pesquisa-ação tem como características 

o trato com o conhecimento da matéria a ser ensinada.  Sua perspectiva de formação de 

conhecimento parte do interesse em discutir junto aos professores as questões 

curriculares em suas problemáticas específicas do conteúdo, compartilhando e 

produzindo conhecimentos pedagógicos específicos ao conteúdo, não isolado, 

entretanto, do contexto sociopolítico que põe em debate as condições de trabalho do 

professor.  

 Os modos de elaboração dos currículos de Arte-Educação constituem outra 

caraterística presente nas intersubjetividades produzidas. O programa curricular, numa 

dimensão intercultural para a Educação Estética, exige uma revisão nos modos como a 

escola mobiliza os saberes a serem ensinados na atualidade, para que a atitude de 

trabalho e de aprendizagem obtenha espaço nas interações, tanto no âmbito do 

planejamento das ações como na própria prática educativa.  
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O conceito de autonomia relativa, desenvolvido por Therrien e Loiola (2003), 

nos mostra que, além da cultura escolar estruturada na racionalidade instrumental que 

tenciona convencer o professor a cumprir a restrita função de repassador de 

conhecimentos, revela, na área específica deste estudo, o arte-educador como produtor 

de conhecimentos, pela transformação da matéria, quando articula seus conhecimentos 

de modo criativo em interação com os alunos e as estéticas do cotidiano. A elaboração 

de saberes em colaboração possibilita aos professores produzirem uma cultura reflexiva 

que os encoraja a romper tanto com a acomodação pela rotina de atividades fundadas 

nas experiências quanto na aceitação de projetos formativos estanques e descontínuos, 

desconectados das estéticas do cotidiano escolar. Os professores compreendem que o 

caminho se faz nas ações permanentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

2 SABERES DOCENTES E APRENDIZAGEM COLABORATIVA NO 

PARADIGMA MULTIRREFERENCIAL DA FORMAÇÃO E DO TRABALHO 

COM ARTE-EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudo certo como dois e dois são cinco 

(Caetano Veloso) 
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Caracterizar os modos de compartilhamento de saberes entre arte-educadores 

implica abordar sobre espaços de aprendizagem, reunindo uma série de categorias com 

o fim de contextualizar as proposições levantadas já no título da investigação. Falar de 

espaços que proporcionam a produção de saberes em colaboração pode significar tanto 

que eles já existem como também em vislumbrar múltiplas possibilidades de eles 

existirem. Para isso, apresentamos aqui um mapa conceitual reunindo as principais 

categorias que percebemos presentes neste estudo, o que exige uma abordagem 

transdisciplinar na conformação do campo conceitual não linear nem hierarquizado, 

identificada com a especificidade da investigação realizada.  

Subjetividades,  intersubjetividades, mediação, lugar, presencialidade, 

aprendizagem, colaboração, diálogo, interação, saberes, narrativas e estéticas do 

cotidiano são categorias que fazem parte deste estudo. O que ora fazemos requer de nós 

um esforço para aprofundar uma série de categorias correlativas. Dividimos em dois 

conjuntos de categorias. O primeiro grupo surgiu na etapa inicial do estudo, quando da 

problematização do tema a ser investigado, a saber: a produção de saberes entre arte-

educadores, espaços, intersubjetividades, aprendizagem, epistemologia da prática. Já o 

segundo grupo de categorias teve sua configuração desenhada na pesquisa de campo, do 

momento da análise dos dados. Buscamos caracterizar as especificidades dos saberes 

produzidos entre arte-educadores, cujos significados emergem do chão da prática. É o 

que Strauss e Corbin (2008) denominam de “grounded theory”, ou teoria 

fundamentada/enraizada na versão em português, que oportunamente dialogarão com as 

categorias de análise nos últimos três capítulos. 

Essa perspectiva de produção de conhecimentos nos parece válida na 

sistematização dos conhecimentos elaborados na pesquisa-ação, visto que a teoria 

fundamentada tem como pressupostos epistemológicos ―o entendimento de que o 

significado é redefinido através da interação‖, permitindo que a teoria surja por meio 

dos dados. ―A análise é a interação entre os pesquisadores e os dados‖ (STRAUSS E 

CORBIN, 2008, p. 24 e 25). Enquanto, porém, a teoria fundamentada contribui para a 

sistematização das categorias, o nosso foco de estudo exige uma abordagem mais ampla 

na relação com os dados empíricos. A pesquisa-ação nos fornece outros elementos que 

nos fazem identificar o grupo de professores participantes da pesquisa não apenas como 

sujeitos dos quais coletamos dados a serem depurados, resultando não somente em 

teorias acadêmicas, mas também novas práticas concretas, que trazem germens de novas 
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práticas/teorias; outra práxis. 

A pesquisa-ação, no modo como a desenvolvemos, concebe o grupo de sujeitos 

envolvidos no estudo como coprodutores do conhecimento realizado nesta investigação, 

pelo fato de reunir elementos que articulam simultaneamente ação, pesquisa e formação 

na produção dos saberes. Essas particularidades serão abordadas no próximo capítulo. 

Importa agora discorrer sobre as categorias de análise, que dialogarão com as categorias 

empíricas nos capítulos em que a teoria fundamentada se mostrará mais visível no 

contexto de análise da nossa investigação. 

No que tange à própria elaboração do conhecimento legitimado pela partitura do 

cânon acadêmico, convém conceituar as abordagens multirreferencial e transdisciplinar, 

haja vista as contribuições que ambas trazem à produção e compreensão do problema 

investigado. Abordar sobre a formação do arte-educador articulada ao contexto 

intercultural da educação escolar via processos de aprendizagem implica transitar entre 

campos de conhecimentos sistematizados e estruturados nas políticas curriculares, na 

literatura acadêmica específica às linguagens artísticas que tratam da formação estética 

na escola, e, ao mesmo tempo, com os saberes da prática, constituídos de referenciais 

idiossincrásicos, heterogêneos, provisórios e fragmentados de leitura de mundo no 

contexto situado da educação estética. Posto isto, dizemos que o nosso fenômeno de 

investigação forma o diálogo entre esses discursos, indispensável ao conhecimento 

produzido, encontrando nos enfoques transdisciplinar e multirreferencial, cuja relação é 

feita com propriedade por Fróes Burnham e Fagundes (2001), uma sonoridade à qual 

nossa prosa epistemológica se integra. 

A proposta da transdisciplinaridade reúne uma série de elementos que, no 

âmbito de nossa investigação, nos ajuda a percebê-la inerente à perspectiva 

multirreferencial, nos modos de lidar com os saberes da prática docente, das Artes no 

contexto da Educação Escolar e dos múltiplos enfoques dos processos formativos. Uma 

vez concebida e operacionalizada numa racionalidade aberta, concebe o conhecimento 

de modo integrado, postulando a possibilidade de uma ―percepção totalizante da 

realidade‖, numa busca de unificar a complexidade do real que — pelo menos nas 

Ciências Humanas e ainda mais no campo curricular em estudo — se mostra ―liso e 

nômade‖. (ZORDAN, 2007). Os avanços demonstrados nas propostas transdisciplinares 

quando dos trânsitos verticais e horizontais entre diferentes conhecimentos demonstram 

não dar conta dos ―indisciplinados‖ e híbridos cenários culturais da contemporaneidade, 
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denominados por Geertz de ―gêneros borrados‖
6
, correlativos às artes impuras no estudo 

de Garcia Canclini (1990) a respeito das culturas híbridas. 

Há um deslocamento das Ciências Sociais no sentido de estudar situações 

concretas, dando voz às sonoridades culturais, cujo discurso sistematizado anterior 

assumia uma posição de porta-voz desses grupos. Estudos dessa natureza, que procuram 

romper com o paradigma da produção de conhecimento baseado em leis e causas, 

decorrem de questionamentos feitos ao papel ético-político da universidade para 

assumir uma nova relação com o saber. Consoante Ardoíno (1998), a dimensão 

transdisciplinar, além de intencionalmente constituir uma compreensão homogênea de 

saberes que perpassam os campos disciplinares, o faz de modo a manter a 

hierarquização dos conhecimentos quando elege uma ciência como âncora para reunir 

os demais campos de conhecimentos. Temos o exemplo da Ecologia, que nos dá a ideia 

de sistema, adequado à compreensão dos fenômenos ambientais, adotado em estudos 

que contribuem para a compreensão mais situada da prática docente sobre a ecologia da 

sala de aula na perspectiva transdisciplinar. 

Ao abrir sulcos e veredas entre os referenciais da abordagem transdisciplinar, os 

autores chamam atenção para ―a existência de vários campos cognitivos, onde a ciência 

é apenas um deles‖. São ―formas diferenciadas de organizar o conhecimento, mediadas 

por diferentes linguagens e referenciais de leitura de mundo‖. (FRÓES BURNHAM E 

FAGUNDES 2001, p. 45), tais como as Artes e as subjetividades interculturais de 

apropriação e produção estéticas, bem como o modo próprio de elaboração de 

conhecimento da prática docente. Seja qual for, entretanto, o modo de tratar os 

referenciais dos diferentes campos cognitivos, a funcionalidade do poder em rede 

abordada por Foucault deve ser considerada, sob pena de fantasiarmos uma democracia 

de discursos, ignorando as contradições inerentes às circunstâncias em que se dão as 

práticas sociais.  

O enfoque multirreferencial que contribui para o nosso estudo toma a 

heterogeneidade dos referenciais reunidos nas diferentes categorias que procuramos 

articular, como componente constitutivo ―da própria realidade tomada na sua 

complexidade‖. (IDEM 2001, p. 47). A complexidade da abordagem curricular na 

prática educativa se acentua historicamente de modo bem peculiar, quando tratamos do 

ensino das Artes na Educação e das condições adotadas nas políticas de processos 

                                                 
6
 Citado em Fróes Burnham e Fagundes (2001) 
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formativos. Quando mencionamos as duas vertentes, concebemos as contribuições dos 

estudos na perspectiva transdisciplinar também como referencial significativo na prática 

reflexiva dos arte-educadores, visto que as estéticas do cotidiano pautam-se também 

pela racionalidade instrumental presente na dinâmica curricular. 

A multirreferencialidade amplia e intensifica as possibilidades do diálogo entre 

os saberes sistematizados e aqueles fragmentados e contingentes das experiências 

estéticas e da prática docente por não pretender uma integração ou soma de 

conhecimentos. Procura tornar visíveis diferentes perspectivas sobre uma realidade, 

tendo em conta a limitação dos diversos campos disciplinares e aqueles constitutivos de 

outros referenciais, geralmente decorrentes das dimensões cognitivas silenciadas pela 

razão instrumental. 

A multirreferencialidade pode ser entendida como uma pluralidade de olhares 

dirigidos a uma realidade e uma pluralidade de linguagens para traduzir esta 

mesma realidade e os olhares dirigidos a ela. (...) o que caracteriza a 

abordagem multirreferencial é o cuidado de se distinguir, mas ao mesmo 

tempo buscar formas de comunicação, entre diversos referenciais. (FROES 

BURNHAM E FAGUNDES, 2001, p.48). 

 

A reunião de enfoques trazidos das diferentes linguagens artísticas, como os 

estudos oriundos das Artes Visuais, da Educação Musical e do Teatro em relação à 

Educação Estética no contexto escolar não tenciona diluir seus significados em uma 

visão polivalente. A abordagem da aprendizagem que realizamos buscou, na articulação 

dialógica das diferentes concepções em torno da prática e da formação docente nas 

Artes, tornar visível a possibilidade de aproximação dos saberes, tendo em vista a 

coprodução de outros significados. Castoriadis (1987) reclama, no entanto, da excessiva 

―coleção‖ de significados, visto que o caráter arbitrário da produção de conhecimento 

pode encontrar no relativismo exacerbado uma dissimulação das contradições sociais.  

O compromisso ético-político pode passar despercebido das consequentes 

contribuições que o enfoque multirreferencial faz emergir no campo da Educação, 

particularmente nas políticas de formação de professores. Este terreno epistemológico 

tem carecido de estudos, não só bem mais aproximados da prática docente, mas, 

principalmente, de ousar compreender a complexidade da prática e da formação 

docentes com os referenciais próprios dos códigos culturais desses agentes. Essa 

ausência de abordagem investigativa se mostra mais fragilizada em sendas curriculares 

escorregadias, imprecisas e marginalizadas, como é o caso da Arte-Educação no 

contexto escolar, lugar de onde partimos e retornamos em nossa narrativa 

epistemológica. 
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2.1 O compartilhamento de saberes na aprendizagem colaborativa: as 

intersubjetividades da produção social do gosto e a escola como comunidade de 

aprendizagem 

 

 O ser humano é dotado de subjetividade singular e se reconhece como tal 

somente em relação aos processos intersubjetivos em diferentes contextos de formação. 

Esse sujeito singular nasce com a Modernidade e a supremacia da razão esclarecedora 

funciona como porta para a emancipação humana. Adorno e Horkheimer (1985) ao 

exporem sobre a crise do esclarecimento, argumentam acerca da hipertrofia dessa 

racionalidade que, ao modo da lógica matemática, pretende ser a voz da verdade sobre o 

mundo. 

O processo de racionalização da técnica hipertrofiada pela indústria cultural, no 

entanto, reificou a própria razão, subjugando os outros modos de conhecimento do 

mundo e suas racionalidades – os mitos e superstições – em coleções e classificações 

hierarquicamente menores ou arbitrariemente convocadas a se adequarem à utilidade do 

mercado. O esclarecimento, reinvestido mitologicamente na razão instrumental, é usado 

como ―instrumento universal servindo para a fabricação de todos os demais 

instrumentos‖ (1985, p. 42), no afã de colonizar o mundo da vida, em suas mais 

diversas expressões para efeito de tornar a todos, produtos adequados às suas 

necessidades. 

Esse procedimento, matematicamente equacionado, supõe retirar do pensamento 

sua propriedade imaginária do devir, ao destituir os sujeitos da capacidade de pensar e 

fazer as próprias escolhas, conformando-se ao imediatamente dado. O modo de 

conceber o mundo, unificando tudo ao processo de racionalização pela dominação, 

ignora também a dimensão dialógica como pensamento criador, seguido do que Walter 

Benjamin observa sobre o empobrecimento da experiência e consequente incapacidade 

de narratividade na Modernidade. Imaginação e diálogo são dois elementos caros ao 

nosso estudo, no sentido de conferir a esperança de autonomia dos sujeitos, pela 

negação do imediatamente dado pela racionalidade instrumental que a tudo se antecipa.  

A maldição do progresso irrefreável é a irrefreável regressão. (...) A 

unificação da função intelectual, graças à qual se efetua a dominação dos 

sentidos, a resignação do pensamento em vista da produção da unanimidade, 

significa o empobrecimento do pensamento bem como da experiência: a 

separação dos dois domínios prejudica a ambos (Adorno e Horkheimer, 1985, 

p. 46-47). 
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Ao que se apresenta como irrevogável e fatal no pensamento frankfurtiano, na 

crítica ao modo de produção cultural da Modernidade, Burnett (2007), ao por Adorno 

em diálogo com Mário de Andrade, ressignifica a contribuição da teoria crítica para o 

contexto cultural dos brasis no qual se configura a nossa formação estética. Essa outra 

leitura da contribuição frankfurtiana na compreensão da nossa formação cultural 

interessa ao nosso estudo. Negar o imediatamente dado, não compreende apenas o 

reconhecimento do contexto de dominação da nossa formação cultural e o inegável 

poder das elites na ―produção da unanimidade‖. É preciso adentrar as peculiaridades das 

estéticas do cotidiano, arriscando mapeá-las por outras razoabilidades que permeiam e 

fazem emergir outros significados, ignorados pelo que os frankfurtianos denominam de 

―esquema da calculabilidade do mundo‖.  

O campo educacional, situado na racionalidade prática da Arte-Educação no 

currículo escolar, assim como nossa formação cultural, emergiu nesse processo de 

dominação cultural. Ao reconhecer, contudo, o caráter excludente e produtor da 

distinção social de nossa formação cultural, buscamos compreender a produção 

compartilhada de saberes dos arte-educadores em suas múltiplas possibilidades de 

desenvolvimento do trabalho com a imaginação na ação em colaboração das diferentes 

racionalidades em diálogo, na busca de apreender modos de propostas significativas na 

formação de arte-educadores, incluindo os saberes e fazeres do currículo de Arte-

Educação nas escolas. 

  No âmbito educacional, mudanças de teorias ou direcionamentos pedagógicos 

pouco têm alterado os problemas vivenciados na escola, pois essa instituição revela a 

complexidade social em que vivemos; reflexo da contestação dos códigos modernos que 

não trazem mais significados para o enfrentamento das demandas contemporâneas na 

Educação. Para compreender o caráter da educação estética no contexto da educação 

escolar, buscamos abordagens que operam com outros referenciais de racionalidade, no 

intuito de compreender a complexidade dos saberes dos arte-educadores na coprodução 

formulada em nosso estudo. 

Segundo Casagrande (2008), o contexto social contemporâneo exige "uma nova 

concepção de racionalidade, entendida como histórica, dialógica e de múltiplas vozes". 

(2008, p.14). Trazemos para o nosso estudo a noção de multiplicidade de vozes não 

somente no âmbito do entendimento, mas também de vozes dissonantes e divergentes, 

no sentido de engendrar a especificidade da Educação Estética concretizada nas 
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intersubjetividades de professores que lidam com essa área de Arte-Educação nas 

escolas.  

 Habermas (1989b), ao fazer sua leitura sobre a crise da Modernidade, perecida 

pelos mandos da racionalidade técnico-instrumental, advoga outro modo de pensar e 

agir na sociedade com base na ação comunicativa. Esse agir comunicativo supõe uma 

direção para o entendimento entre os sujeitos sobre algo no mundo. O paradigma 

moderno de conceber o mundo tem na consciência e na razão a supremacia da 

racionalidade. Para o enfrentamento da crise moderna, Habermas entende que é preciso 

ir além da consciência e da razão para construir uma compreensão não reduzida de 

razão. O conhecimento do mundo contemporâneo tem seu significado no 

compartilhamento dessas razões, haja vista os consensos sociais. A razão, na Filosofia 

do Esclarecimento, foi afirmada como a força histórica e objetiva capaz de libertar o ser 

humano. A manipulação dessa razão, entretanto, pelas forças da razão instrumental, 

diluiu essa possibilidade. Cabe às interações do mundo da vida, às inter-relações 

culturais do cotidiano, ampliar essa racionalidade restrita à instrumentalização dos 

sujeitos como coisas a serem dominadas, mediante o respeito às múltiplas vozes que 

advêm desse mundo diverso, pleno de múltiplos diálogos, nem sempre idealmente 

comunicativos.  

 Enquanto que, para a Escola de Frankfurt, o ideal do esclarecimento erigiu o 

monumento à barbaria, na ação comunicativa, a emancipação do ser humano deve 

continuar a ser perseguida pela ampliação do entendimento da razão. Para Adorno e 

Horkheimer (1985), o esclarecimento alcançou o seu mais eficiente progresso na 

degradação humana. O próprio ato de pensar é transformado em coisa e, diante desse 

monumento trágico, na análise de Walter Benjamim, o ser humano se torna mudo; não 

consegue mais narrar suas experiências. Essas experiências também se tornaram coisas 

frias, descoladas dos seus contextos culturais que não mais tocam os sujeitos. 

 A Teoria Crítica tece sua análise com um conceito de razão também restrito, a 

razão negativa. A razão comunicativa, por sua vez, amplia as possibilidades de romper a 

mudez e retomar os caminhos para encontrar o fio perdido da emancipação; a 

autonomia do sujeito que agora deverá ser encontrada e validada no diálogo para o 

entendimento; mas, na ação comunicativa, os sujeitos em diálogo devem desejar o 

entendimento no reconhecimento intersubjetivo.  

 A ação comunicativa constitui-se de três dimensões: uma pessoa que se entende 
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com alguém a respeito de algo no mundo. A racionalidade estética que argumentamos 

nesse estudo vai além do conhecimento de mundo pelo ato de fala com alguém sobre 

algo. São múltiplas linguagens, sentidos, espaços, subjetividades, expressões estéticas 

nem sempre consensuais, mas que se encontram também nos desencontros.  

 Se a Teoria da Ação Comunicativa se assenta na pragmática formal, no sentido 

da busca do entendimento, o foco específico do nosso estudo busca compreender os 

modos de compartilhamento de saberes entre os arte-educadores; as intersubjetividades 

que os diferentes espaços podem promover, os modos como os lugares ocupados pelos 

arte-educadores possibilitam saber ouvir o diferente e as múltiplas estéticas que possam 

advir nas expressões dos saberes compartilhados. 

 Interessa-nos os modos como as estéticas do cotidiano dos arte-educadores, seja 

no âmbito pessoal ou profissional, são compartilhadas em diferentes espaços de 

aprendizagem. Supõe-se, entretanto que, para haver colaboração, deva haver o mínimo 

de entendimento, no sentido do grupo querer compartilhar os saberes entre si, mesmo se 

estes não cheguem a consensos formais. Entendimento implica também o diálogo com 

as contradições e que o resultado ou o produto não seja o foco da eficiência, mas o 

constante diálogo, construtor didático e epistemológico da formação na prática para uma 

Educação Estética também dialogante: alunos e professores, cultura de rua e cultura 

escolar; arte-educador e comunidade escolar etc. 

 Em nosso estudo, há uma preocupação moral e política de valorização do arte-

educador e  da função da Arte na escola, cujas discrepâncias históricas das concepções e 

práticas curriculares demonstram que a ausência de significado ou concepções e práticas 

equivocadas não decorrem somente de colonizações culturais desenvolvidas pelo 

mundo sistêmico em relação ao mundo da vida. A vontade de fazer nem sempre vem 

acompanhada da autonomia e vice-versa.  

Cada ação humana e sua validação estão vinculadas a um tipo de aprendizagem. 

Essa aprendizagem ocorre na ação dialógica entre arte-educadores no compartilhamento 

de seus fazeres e de suas experiências estéticas. Nesse diálogo formativo, mundo 

sistêmico e mundo vivido se conectam, dificultando ou possibilitando colaboração e 

aprendizagem e todas essas relações, pró e contra a aprendizagem colaborativa, são 

igualmente válidas na racionalidade estética. 

 Interessante é perceber a importância do aspecto moral, que é também político, 

em relação à vontade e à autonomia. Os sujeitos envolvidos nessa ação dialógica 

formativa expressam suas estéticas para si mesmos, para os outros que estão também 
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compartilhando algo sobre seu universo cultural, tendo o mundo ao redor como 

referência para sua aprendizagem e a de seus pares. Interação comunicativa e interação 

estratégica, ambas, estão presentes nos compartilhamentos e produzem diferentes 

saberes, analisam criticamente sobre produções coletivas e os espaços que possibilitam 

a produção dessas subjetividades. 

 Habermas (1989b) fornece elementos para dizer da impossibilidade de haver 

uma ação comunicativa pura, por não haver condições contemporâneas para consensos 

racionais. Pensamos que as estéticas do mundo da vida são contagiadas de contextos 

culturais contemporâneos e arbitrários,  com probabilidades estéticas de serem inscritas 

ao modo de aprendizagem que se centra na constituição de intersubjetividades no intuito 

de encontrar significados plausíveis ou não para a Arte-Educação no âmbito escolar. 

Entendemos que o sujeito moderno, como resultado da racionalização, é um 

fragmento hipertrofiado do ser humano em suas múltiplas dimensões, esquecidas e 

negadas. A subjetividade moderna é, na crítica nietzscheana, um desvirtuamento da 

razão. Walter Benjamim
7
, ao advogar a noção de que na Modernidade não se contam 

histórias, compreende que são as outras vozes do sujeito, pensado a priori, que 

sucumbem no esquecimento.  

Bourdieu, por sua vez, amplia a compreensão da complexidade na distribuição 

de poderes na produção e no acesso aos bens culturais, quando aborda sobre a 

arbitrariedade da elaboração social do gosto pelas distinções entre os diferentes modos 

de formação do capital cultural pelos grupos culturais. O capital cultural de nossos 

professores se insere nessa complexidade. Para compreendê-lo na produção de saberes, 

nas práticas de Educação Estética, de modo a potencializá-lo para além de Adorno, é 

preciso articular com eles opções de formação que promovam a autoria e autonomia no 

trabalho com a imaginação, que os faça ir além da reprodução dos conhecimentos 

veiculados pelos currículos culturais dos media.  

O quadro seguinte nos mostra o quanto as práticas de arte-educação ainda estão 

referendadas pelos currículos culturais dos media. No entanto, as experiências culturais, 

entre diferentes saberes e espaços, possibilitam abertura para ir além do imediatamente 

dado. 

 

 

                                                 
7
 No mestrado, aprofundamos a categoria experiência apoiados nesse autor. 
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A influência dos currículos culturais na formação e na prática dos arte-educadores 

Prof. C 

06/2007 

Muito cedo eu comecei a gostar de música. Ainda criança, eu já gostava de Maria 

Betania, de Nelson Gonçalves. Chico Buarque, Djavan, tudo isso fez parte da minha 

adolescência. E minha família até estranhava. Como, essa menina tão nova! Adorava os 

trabalhos de Salvador Dali, Picasso. Quando tinha uma exposição no Teatro José de 

Alencar lá estava eu— [pergunto o seu nome e onde ela ia ver essas exposições].  

Eu não sabia nem o que era, às vezes eu não sabia porque não tinha discernimento ainda. 

Ainda hoje eu vivo num eterno aprendizado. Eu dizia assim: eu vou ver essa exposição 

de fotografia. Aí era só fotografia de Fortaleza antiga. Ixi! Aquilo ali foi muito lindo! 

Depois foram fotografias só das favelas do Brasil inteiro. Ah! Eu achei lindo aquele 

trabalho de artes. De repente me deu vontade de fazer teatro. Aí eu contei minha história 

dizendo que não podia pagar. Nos três primeiros meses fiz tudo de graça, no quarto mês 

em diante tive que sair (risos). Fiz 20 anos de dança. Adoro dançar. Só que não sou uma 

pessoa frustrada porque não fui bailarina não. Estudei 03 anos no Justiniano de Serpa e 

participei por 06 anos do grupo de dança de lá. Aí estudei 02 anos no Farias Brito e 

participei do grupo de dança do Farias Brito. Cada escola que eu ia participava do grupo 

de dança. Sempre estava metida. Tinha drama, teatro, eu estava lá no meio.  

Prof. X 

06/2007 

Assim, para o 6o. ano eu apresentei os instrumentos musicais. Dei um material que tem 

as características dos instrumentos e depois eu peguei uma música bastante 

contemporânea - Ivete Sangalo, Berimbau Metalizado - e coloquei pra turma escutar. Pra 

ser sincera, como o 6o. ano é uma turma muito grande e dispersa, os alunos ficaram um 

pouco agitados e não funcionou muito bem. Mas com o 9o. Ano eles elogiaram bastante, 

e foi um dia que eu levei o cd mas não tinha o som. Então eu cantei a música pra eles, 

que eu adoro cantar. Eu sou bastante tímida pra falar mas quando canto eu me solto.  

Prof. D 

06/2007 

Me fizeram arte-educadora. Também sou formada em Letras, já tentei mestrado em 

Lingüística... já fiz especialização e tudo...todo meu investimento em estudo foi mais na 

área da Lingüística, não deixo meus estudos nessa área. Porém, me fizeram arte-

educadora. E as portas estão se abrindo pra Arte-Educação. E quem sabe eu posso até 

fazer especialização. Eu ensinei um ano no estado com Arte-Educação no Ensino Médio 

e já faz três anos que estou na prefeitura como arte-educadora.  

Prof. C 

06/2007 

Eu tô doida que chegue o PAN. Porque quando tem aquela ginástica olímpica no 

horário de aula eu digo: diretor, me desculpe, mas como eu dou aula de arte eu vou levar 

meus alunos pra assistir a ginástica olímpica. Vai ser em julho. Já pedi um colega meu 

pra gravar tudo, aí em agosto e setembro eu passo pra os meninos tudo o que passou no 

PAN.  

 

 

Jorge Larrosa (2006) indica que, cada vez mais precisamos aprender e nos 

superar da segurança dos saberes, métodos e linguagens que já possuímos e que nos 

possuem. Na sociedade de consumo, o individual se perde no coletivo. Em vez de ação, 

a sociedade exige certo tipo de comportamento, haja vista a normatização de seus 

membros com o fim de abolir a ação espontânea ou reação inesperada. Relacionando 

com a compreensão de Larrosa, a ação está associada à imaginação e esta, assim como a 

linguagem, produz realidade, a incrementa e a transforma.  

O encontro com o outro, em vez de produzir uma apropriação homogênea, 

visando à comunicação, diluindo as diferenças, produz uma prova transformadora de si. 

A relação com o outro compreende uma relação intersubjetiva, uma transformação de si 

com base num encontro com o outro. É importante observar que condições são dadas 

para que os encontros intersubjetivos fomentem reações inusitadas ou comportamentos 
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normativos. O pensamento criador, o texto estético, a autoria, não é individual. Por 

meio do indivíduo, entretanto, falam os discursos já instalados e em permanente disputa 

na formulação de significados. O texto, nessa perspectiva, resulta do entrecruzamento 

dos discursos e se expressa pelas narrativas que o constituem e que contêm em si a 

pluralidade dos ―eus‖ do sujeito discursivo. A ação humana é aquilo que não é esperado. 

O espaço da criação é o subtrair-se ao comportamento dado pela cultura estabelecida.  

Os discursos estão em constante disputa. Alguns são reconhecidos e 

estimulados. Outros são evitados ou condenados ao silenciamento ou não são levados 

em consideração no jogo de legitimação e nas condições em que os discursos são 

enunciados. O lugar do discurso também pesa na balança da legitimação.  

Ao citar Foucault, Scholze (2007) fala sobre a por que transita o discurso. O tabu 

refere-se ao valor conferido a determinado objeto do discurso. O ritual da circunstância 

tem relação com o lugar e o momento do discurso. O direito do sujeito é a disputa pelo 

lugar da fala. Nossa fala está determinada pela circunstância e pelo lugar de sujeito que 

ocupamos nas relações sociais.  

A linguagem não constitui universo apenas expressivo ou de trocas simbólicas. 

É constitutivo de significados e objetos. No jogo das disputas do lugar da fala, alguns 

detêm o capital da autoridade de se fazer ouvir, enquanto a maioria fica excluída dessa 

condição. O silenciamento e a interdição do discurso, na compreensão de Foucault, 

produzem resistências e criação de outras formas de discursos não esperadas e não 

passíveis de silenciamento. O habitus compreende essa pertença a um grupo social que 

se evidencia na fala e que colabora na aceitação ou rejeição dos indivíduos nos espaços 

sociais. 

O poder é ação sobre as ações dos outros. O poder não é repressivo nem 

destrutivo e sim produtivo — ele inventa estratégias que o potencializam, engendra 

saberes que justificam e encobrem. As diferenças que separam os indivíduos não são 

apenas de classe, mas uma série de dimensões. No campo da Arte-Educação, essas 

diferenças, na perspectiva intersubjetiva de aprendizagem, se mostram potencializadoras 

de criações inusitadas quando os poderes e saberes são distribuídos e negociados. 

 A dimensão estética do ser humano, as experiências estéticas, ao se 

contradizerem, caotizando os diálogos, fazem emergir aprendizagens intersubjetivas que 

abortam as pretensões de invalidação do que seja ou não seja conhecimento.  É na 

interação que o ser humano se constitui como ser social e se abre aos diálogos culturais. 

O ato de conhecer inscreve-se nos contextos histórico-culturais. O sujeito é reconhecido 
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pela linguagem; o eu se constitui no diálogo cultural. É na linguagem e pela linguagem 

que os encontros intersubjetivos acontecem, tanto em relação a si próprio, feit sujeito de 

múltiplas vozes, como em relação aos grupos culturais. Neste estudo, o diálogo 

pedagógico é considerado como entre pares, visto que os grupos são constituídos de 

professores que têm interesse em compartilhar seus saberes sobre Arte-Educação e, ao 

mesmo tempo, ao vivenciar experiências de estudar juntos, horizontalizam diferentes 

saberes na produção das intersubjetividades formativas.   

 Blauth (2007) observa que a manifestação expressiva da Arte, compreendida de 

modo amplo como Educação Estética, perpassa pelos professores, alunos e os demais 

sujeitos presentes na cultura escolar. Professores, alunos e toda a comunidade escolar, 

provenientes de variados espaços e realidades, vêm munidos de conceitos e preconceitos 

estéticos, refletindo seus códigos acerca dos valores culturais. Ao propor experiências 

estéticas no sentido de desenvolver o potencial criador, o educador precisa alargar seus 

conhecimentos sobre a função da Arte no campo epistemológico e na dimensão 

cognitiva que integra os elementos sócio-afetivo, no intuito de fomentar as inter-

relações, para enriquecimento mútuo da diversidade cultural.  

O valor estético não reside apenas nos objetos e nas atividades da vida comum, 

mas também e principalmente na subjetividade dos sujeitos, cujas estéticas surgem das 

composições intersubjetivas. Na rotina escolar, é comum a apresentação de atividades 

para a criação de textos estéticos por meio de materiais que não têm nenhuma referência 

com a cultura dos sujeitos convocados a vivenciar processos criadores. Inscrevem-se 

nessa rotina as comemorações das festas juninas, dia do índio, das mães e outros 

eventos. O compartilhamento de saberes na aprendizagem põe na berlinda os 

monólogos da rotina escolar. 

 A inviabilidade do diálogo pedagógico acontece quando os espaços e meios não 

são pensados conjuntamente, na origem da proposta de compartilhamento dos saberes. 

Desse modo, não há meios significativos para fomentar o diálogo e, consequentemente, 

comprometendo a produção intersubjetiva entre os sujeitos. A linguagem, neste sentido, 

deve ser compreendida além de uma função objetivista da Psicologia e da 

Hermenêutica, mas inserida nas estruturas e rituais culturais, em suas mais diversas 

representações. As linguagens e experiências estéticas manifestadas pela Arte-Educação 

tomam lugar específico nesse diálogo de aprendizagem entre arte-educadores.  

 A aprendizagem ocorre pelos encontros entre os sujeitos com o mundo, por 

múltiplas expressividades, seja do universo sistêmico, seja do mundo vivido. Ao 
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realizar estudo sobre as múltiplas dimensões de nossa formação estética, pelo viés das 

possibilidades de criação da nossa cultura mestiça, postulamos que a aprendizagem, 

teimosamente, se faz presente também entre os resquícios da barbaria de dominação 

cultural.  Nos morros, nas favelas, entre gringos e mulatos, surgem das micro ou 

macroculturas híbridas, transitando simultaneamente, tecendo vasos comunicantes 

dissonantes, mas repletos de diálogos criadores (COSTA, 2006). Os conhecimentos 

sistematizados advindos do patrimônio cultural não são dados a priori mas constituídos 

por pessoas em seus determinados contextos sociais de tempo e de espaço, vinculados à 

apropriação de saberes que está sempre em movimento, sendo reinventados.  

 Daí que qualquer conteúdo formativo chega a ser apreendido de modo 

satisfatório quando os sujeitos se apropriam intersubjetivamente, ao modo que 

chamamos de epistemologia da prática formativa. O patrimônio cultural demanda 

compartilhamento de experiências dos sujeitos e necessita que esteja presente nas 

estéticas do cotidiano para se constituírem como tais.  

 Em nosso estudo, a competência comunicativa não hierarquiza os níveis de 

racionalidade, mas todos que queiram se expressar e se interessem em ver o que o outro 

tem a compartilhar sobre o mundo formam um calidoscópio onde os múltiplos 

esquemas cognitivos entre encontros e desencontros são potencialmente formativos. A 

comunidade ideal de comunicação, portanto, no contexto do nosso estudo, é a 

comunidade que possibilita a aprendizagem entre consonâncias e dissonâncias.  

 A prática pedagógica é formativa em todos os meandros de ação comunicativa e 

ação estratégica de que é constituída; configura-se no instituinte e no instituído. A 

prática pedagógica amplia sua ação comunicativa no momento em que deixa de 

acontecer restritamente no "repasse" dos conteúdos em sala e se estende aos processos 

interativos de professores em diferentes espaços na ação refletida sobre as 

possibilidades de promover experiências estéticas com os alunos e com a comunidade 

escolar.  

 Assim, percebemos que a Teoria da Ação Comunicativa tem sua ressonância na 

Educação como esfera social e sistêmica. Essa análise, contudo, torna-se eminentemente 

específica, dado o contexto contingente da prática educativa e pela valoração que as 

áreas de conhecimento ocupam no currículo. No contexto desta investigação, a ação 

comunicativa tem sua contribuição satisfatória para a Educação quando associada ao 

estudo da escola como ―comunidade de aprendizagem‖ (CASAGRANDE, 2008).  

Sendo a ação educativa intencional, não se pode dizer o mesmo de seu processo 
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e resultado, que foge ao que é finalidade da ação comunicativa, qual seja, o 

entendimento.  

Historicamente, a educação sistematizada na instituição escolar tem tratado 

hierarquicamente os diferentes elementos da racionalidade. Os elementos cognitivos e 

instrumentais da racionalidade são hipertrofiados, enquanto os éticos, estéticos e 

expressivos vão na contramão do currículo. Mais especificamente na dimensão estética, 

que se concretiza no currículo pela Arte-Educação, a perspectiva do entendimento na 

ação educativa nem sempre é realidade.  

Em relação à des-ordem que, por vezes, os professores de Arte são acusados de 

promover na escola (SILVINO, 2007), a lógica da Estética toma outros rumos quando a 

cultura escolar reserva um lugar e uma função para a Arte-Educação que dilui o seu 

caráter formativo articulado às demais áreas de conhecimento e enfatiza o caráter 

decorativo e ilustrativo como auxílio às demais disciplinas. 

 Comunidade de aprendizagem, na perspectiva do nosso estudo, ultrapassa a 

cartografia da sala de aula convencional. São espaços, tempos, recursos e mediações 

diversificados em múltiplos tempos que as tecnologias contemporâneas proporcionam 

para potencializar as interações onde todos os participantes desempenham 

simultaneamente os papéis de ensinante e aprendiz. O entendimento se efetiva no 

interesse pelo assunto a ser compartilhado por diferentes aspectos, seja técnico, teórico, 

prático, político, didático-pedagógico ou vieses outros com os quais os componentes do 

grupo poderão contribuir de acordo com seus contextos culturais. 

 A aprendizagem ocorrida na pesquisa de campo aconteceu no confronto de 

ideias entre professores com diferentes experiências de formação em Arte-Educação que 

buscavam compartilhar seus conhecimentos e ao mesmo tempo desenvolver processos 

formativos diferenciados numa compreensão política de que, em relação à Arte-

Educação no contexto escolar, existe um longo caminho a ser percorrido para que se 

alcance autonomia satisfatória no sentido de articular formação e prática educativa 

significativas. 

 Entendemos que a escola produz e reproduz contradições e, para enfrentá-las 

criticamente, devemos antes admiti-las por serem elas constituídas socialmente. A 

Educação Estética poderá trazer sua parcela de contribuição na expressividade dessas 

contradições, a começar pela promoção do compartilhamento das estéticas do cotidiano 

de professores, alunos e de toda a comunidade escolar, sintonizada com o conhecimento 

do patrimônio artístico-cultural da humanidade. Se a prática pedagógica tem 
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fundamento no mundo da vida, ela não começa do nada. Todas as suas contradições 

devem ser consideradas e reinventadas no processo educativo. Compete a cada sujeito 

compartilhar suas razões, motivos e desejos, tendo como consenso a perspectiva ética 

do respeito às diferenças e a abertura para aprender mesmo nos dissensos.  

 

2.2 A formação estética do educador, dimensões silenciadas da razão e 

ambiguidades da colaboração: condições do trabalho, formação docente e os 

paradigmas que norteiam a Arte-Educação na cultura escolar 

 

A formação docente e, no nosso caso, de arte-educadores, exige dos processos 

formativos um cuidado especial com as experiências estéticas dos professores, haja vista 

a educação da sensibilidade. Duarte Jr. (2004) advoga a importância dos cursos voltados 

para a formação de qualquer educador cuidar da dimensão sensível ―como fonte dos 

saberes e conhecimentos que se pode obter acerca do mundo‖.  Essa atitude não quer se 

traduzir em propostas metodológicas ou mais um conteúdo nos cursos voltados para a 

formação de educadores, uma vez que o desenvolvimento da sensibilidade acontece em 

diferentes tempos e lugares, na família e demais grupos sociais produtores de cultura. 

Quando o autor faz referência especificamente aos cursos que formam arte-educadores, 

manifesta a sua compreensão do papel das agências formadoras de arte-educadores no 

que diz respeito ao cuidado em considerar a sensibilidade como dimensão fundamental 

no processo formativo: 

... seduzidos pelos mitos da ciência e da tecnologia contemporâneas (...) os 

cursos de arte passaram a dirigir seus enfoques muito mais para a discussão 

teórica acerca do fenômeno estético e o ensino de técnicas do que para a 

promoção de uma real educação da sensibilidade. Passaram também, em boa 

medida, a menosprezar a dimensão artesanal da própria arte, em favor de uma 

absurda divisão entre um artista que apenas idealiza e planeja e um operário 

que executa a ―obra‖. (DUARTE JR., 2004, p. 178). 

 

Essa compreensão de Duarte Jr. acerca da educação da sensibilidade na 

formação de arte-educadores traz significativa contribuição para o nosso estudo, no 

sentido de que, qualquer conhecimento sobre o mundo, acerca de técnicas próprias das 

linguagens artísticas, deve estar inserido no compartilhamento das intersubjetividades, 

das narrativas sensíveis do mundo da vida que brota das experiências artesanais, 

condensando saberes, artefatos tradicionais e contemporâneos. No contexto da 

aprendizagem, os processos formativos devem propiciar a partilha de conhecimentos 

entre diferentes sujeitos cujos saberes são legitimados em um mesmo patamar de 
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importância, tanto aquele saber do professor formador que dirige o curso das atividades 

quanto dos educadores, artistas e artesãos.   

Fiorentini et al (1998) consideram importante o estudo de Barth
8
 sobre os 

saberes docentes, por conta do seu interesse em investigar ―como o saber toma forma 

durante a ação‖. Dentre as variáveis, presentes no cotidiano de produção de saberes na 

prática docente, o referido autor ressalta a dimensão afetiva, corroborando a importância 

da educação dos sentidos, de modo que o educador perceba os diferentes ângulos de sua 

intervenção nos saberes a serem ensinados: 

O processo de produção de significados e sentidos da prática cotidiana do 

professor é atravessado pela emoção. O caráter afetivo do saber docente 

manifesta-se quando o saber é invadido pela emoção. Quando confundimos o 

saber com a emoção passamos a interpretar a realidade de modo meramente 

subjetivo. ‗É assim que podemos odiar e adorar a leitura — ou vive-versa 

(...). O modo como julgamos o valor de um saber, mas também o modo como 

sentimos o nosso próprio saber avaliado pelos outros, influenciará a nossa 

maneira de compreender a realidade nova. (FIORENTINI et al 1998, p. 322). 

 

Da mesma forma, os artefatos utilizados na criação artística favorecem a 

educação da sensibilidade quando os projetos formativos, ao abdicarem do uso 

supérfluo de materiais industrializados, como pigmentos e papéis já prontos para uso, 

põem em debate a feitura desses artefatos. Essa atitude suscita uma reflexão crítica 

sobre as origens dos produtos mercadológicos que não tocam as experiências do 

cotidiano, das tradições culturais dos ancestrais e daqueles recursos oriundos das 

experiências sensíveis do toque das mãos, do cheiro, do ouvido e do olhar atentos, 

sendo compartilhado entre diferentes gerações. Duarte Jr reforça essa lacuna atual na 

formação de arte-educadores: 

No âmbito das artes plásticas, por exemplo, (...) tudo se passa como se os 

materiais necessários a tanto (tintas, papéis, telas, pincéis, etc.) 

miraculosamente surgissem em prateleiras de lojas especializadas. Grosso 

modo, ali não existem disciplinas voltadas à discussão desses instrumentos de 

trabalho. (2004, p. 41). 

 

Na compreensão do autor, a educação do sensível pode contribuir para o melhor 

aproveitamento dos recursos, bem como para a diminuição do desperdício e estabelecer 

vínculos mais sensíveis com a natureza. Percebemos, com base no nosso objeto de 

estudo, outro aspecto tão estético-ecológico quanto ético, quando se trata da formação 

inicial ou continuada de arte-educadores no âmbito da escola pública.  

A educação da sensibilidade na perspectiva de atentar para os saberes artesanais 

da tradição cultural possibilita a valorização do arte-educador em suas experiências 

                                                 
8
 Citado em Fiorentini et all (1998) 
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estéticas provenientes das mais diferentes fontes culturais, sobretudo da cultura popular, 

a fim de promover o diálogo entre saberes técnicos, próprios dos campos artísticos 

cultos e das tecnologias contemporâneas. É nessa direção que compreendemos a 

importância da mediação pedagógica como determinante epistemológico e por isso 

também político no projeto formativo que dê consistência e consequente competência 

significativa da Arte-Educação no currículo escolar. 

Desse modo, a competência comunicativa a ser promovida na Arte-Educação 

exige espaços, lugares, tempos, recursos e mediações, que potencializem as diferentes 

dimensões da racionalidade, sobretudo aquelas silenciadas; os saberes técnicos e 

instrumentais, os saberes estéticos, éticos e expressivos, ambos produzindo vasos 

comunicantes entre si, para a compreensão sobre o papel da Arte-Educação na formação 

escolar.  

 Em nosso estudo, buscamos compreender a ação comunicativa como campo de 

interação no qual os sujeitos envolvidos compõem melodias de contradições, 

desacordos, objeções e concordâncias de práticas e discursos próprios do mundo da vida 

sem receitas ou pretensões por uma canção aceitável a todos. O intuito é fazer com que 

o diálogo aconteça. Nessa direção, compartilhamos com Bindá (2003, p. 02) a 

compreensão do diálogo como 

Bifurcações. Encruzilhadas. Penso o diálogo assim, como algo muito mais 

caótico: coisas e pessoas, idéias e imagens... transformadas pelos contatos 

umas com as outras, com a liberdade de fazermos o que quisermos com o que 

vimos, sentimos, ouvimos...  

  

 Quando o assunto se volta para a formação de professores, historicamente, essa 

política tem estado à deriva das ações instrumentais. Por um lado, as políticas de 

formação, especificamente de profissionais das Artes para atuarem no ensino público, 

tornam-se indiferentes, justificando a ausência de formação pela concepção de talento 

nato, em que a experiência prática do saber-fazer docente é considerada suficiente, ou 

então formatando-a de acordo com a demanda do mercado, imprimindo um caráter 

técnico, reduzindo-a a aprendizagens de ferramentas didáticas superficiais, destituídas 

da dimensão arbitrária do habitus socialmente concebido.  

Quando se trata de fomentar redes ou espaços de aprendizagem, questionamos 

em relação às reais condições objetivas e subjetivas dos professores elaborarem 

discursos coletivos; interessa-nos compreender os múltiplos elementos das culturas de 

ação comunicativa da formação e do trabalho docente e as possibilidades de 
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constituição de redes de colaboração entre os arte-educadores.  

A dimensão colaborativa da aprendizagem no compartilhamento de saberes entre 

arte-educadores, tendo em vista a elaboração de conhecimento e o desenvolvimento 

profissional como objetivo do processo formativo produzido e voltado para o contexto 

escolar, exige critérios de legitimidade, no intuito de compreendermos em que terreno 

de colaboração estamos pisando. A pesquisa colaborativa é realizada em grupo. Desse 

modo os professores apoiam o crescimento uns dos outros.  

Os espaços de intersubjetividades favoreceram ou não os professores a 

perceberem que seus problemas não são somente seus, mas têm relação com as 

situações de trabalho de seus pares, com a estrutura da escola e do sistema educacional.  

Embora o saber seja pessoal e evolua com o tempo e a experiência, ele é 

cultural, isto é, constitui-se pela interação com os outros membros da nossa 

cultura. O nosso saber não é isolado, ele é partilhado e transforma-se, 

modifica-se a partir da troca de experiências e da reflexão coletiva com os 

outros. (FIORENTINI et al, 1998, p. 322).  

 

Os critérios de legitimidade da colaboração entre professores e acadêmicos 

também devem seguir outros parâmetros das pesquisas acadêmicas, tendo como eixo a 

validade dialógica, compreendendo se a pesquisa promoveu de fato espaços dialógicos 

equitativos entre pesquisadores acadêmicos e professores. Os espaços interativos foram 

suficientes e adequados em suas mediações para que a colaboração resultasse na clareza 

das ideias apresentadas pelos diferentes sujeitos?  

Outro critério polêmico que segue a cultura da pesquisa-ação em diferentes 

vertentes é aquela da exigência de mudança ou transformação da realidade investigada. 

Estes autores, de par com Zeichner, não consideram que a pesquisa seja julgada pelas 

mudanças ocorridas. Antes, entendem essencial o critério do vínculo com a prática, 

tendo em vista uma compreensão mais abrangente e do seu trabalho (GERALDI et al., 

1998).  

A reflexão nos espaços de interação, considerando os interesses dos professores 

é igualmente compreendida como mais um critério de colaboração e apoio ao trabalho 

docente em reação às políticas curriculares de controle das escolas por parte de 

governos e agências formadoras, como processos de regulação presentes, por exemplo, 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais e nos programas de formação continuada pela 

televisão e políticas de avaliação de desempenho. A prática reflexiva como critério de 

colaboração na formação docente emerge em reação ao tecnicismo presente nas 

reformas curriculares, quando os professores são considerados como executores de 
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normas definidas a priori. Surge também para ―romper com a tradição de que o 

conhecimento só é produzido na academia‖. (GERALDI et al., 1998, p. 262). 

Consoante Popkewitz (1994), as formas de regulação das políticas curriculares e 

da gestão escolar estão cada vez mais simuladas, admitindo novos dispositivos em que 

aparentam autonomia, autocontrole e autogestão. O sentido da colaboração no 

compartilhamento de saberes que advogamos em nosso estudo compreende, entretanto, 

o não-direcionamento ou contraposição a essas formas de regulação, pois, quando 

consideramos o interesse e a reflexão ativa dos professores na pesquisa colaborativa, a 

essa dimensão envolve também as eventuais resistências à proposta de aprendizagem. 

Não só na academia, mas também entre muitos professores, constatamos a preferência 

em perceber os problemas pedagógicos com base na racionalidade técnica. 

Posto isto, percebemos que, nesse último critério de legitimar o contributo na 

produção de conhecimentos e desenvolvimento profissional, há um silenciamento da 

função social da escola numa sociedade capitalista, quando o lugar do poder define as 

condições do tipo de colaboração que cada grupo de sujeitos traz ao processo e ao 

produto da colaboração realizada. É neste aspecto que, ao longo de nossas reflexões, as 

limitações e ambiguidades da pesquisa vão demarcando o caminho percorrido. 

 Quando nos deparávamos com as limitações em relação às reais condições de 

colaboração entre os acadêmicos e professores da escola básica na compreensão de suas 

práticas educativas, nos indagamos, juntamente com os autores estudados, a respeito de 

que tipo de pesquisa se presta a essa função. Consoante Fiorentini e sua equipe, 

apoiados em Carr e Kemmis, ―nem toda proposta de pesquisa-ação pode promover uma 

prática educativa reflexiva-emancipatória. Nessa direção, inventariam-se diferentes 

tipos de pesquisa-ação. A pesquisa-ação ―técnica‖ busca convencer o professor a 

experimentar resultados de pesquisas externas. A ―pesquisa-ação prática‖ ocorre quando 

os chamados ―facilitadores‖ atuam em cooperação com os professores,  

ajudando a articular suas próprias preocupações, a planejar a ação estratégica 

para a mudança, a detectar os problemas e os efeitos das mudanças e a refletir 

sobre a validade e as conseqüências das mudanças já implantadas. (...) O 

papel do facilitador é socrático, isto é, procura não intervir no processo e nem 

questionar o seu rumo. (FIORENTINI et al, 1998, p.328).  

 

Na pesquisa-ação ―emancipatória‖, o grupo todo assume a responsabilidade de 

gestar ações para desenvolver o que considera de interesse comum. O papel de 

facilitador pode ser exercido por qualquer um do grupo, promovendo um conhecimento 

educacional crítico, ao mesmo tempo teórico e prático. Os mesmos autores consideram 
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a pesquisa-ação emancipatória de realização difícil. As condições do trabalho docente 

nos fazem apreender a proposta emancipatória como sendo idealista por demais. Essa 

inviabilidade diz respeito principalmente quanto ao processo coletivo da pesquisa, as 

reais condições de mobilização dos professores para promover a mútua colaboração, às 

consequentes intervenções curriculares e o desenvolvimento profissional desencadeado 

pelo trabalho em colaboração. 

Consideramos que, em nosso estudo, vários aspectos determinaram o tipo de 

colaboração que o processo de pesquisa promoveu. Inicialmente, as mediações 

delinearam e delimitaram os modos cooperativos. As interações, porém, foram decisivas 

nas mudanças ocorridas na condução do processo que, cada vez mais, por conta do 

constante proveito de espaços interativos, tornaram-se coproduzidas no modo de lidar 

com os saberes, suas mediações e estratégias de mobilização. Neste sentido, entendemos 

que, neste estudo, lidamos com elementos presentes nos três modelos de pesquisa-ação 

apresentados, destacando, porém, a pesquisa-ação prática, quando prevaleceu o caráter 

cooperativo e colaborativo.  

Nossa atenção volta-se para o desenvolvimento da autonomia, compreendida, no 

contexto da educação escolar, como uma autonomia relativa, promovendo processos 

reflexivos, cujas experiências estéticas possibilitam o desvio da racionalidade rotineira e 

dependente dos mandos da razão instrumental, o que não deixa de ter uma perspectiva 

emancipatória, porém, sem pretensões de alcance impactante nas políticas de formação 

de forma direta.  

Apreendemos que o processo de colaboração desencadeado nos grupos de 

estudos desta pesquisa de campo teceu suas ramificações nas ações reflexivas do 

cotidiano dos arte-educadores, ampliando os modos de compreensão dos problemas 

recorrentes da Arte-Educação na cultura escolar, tratando-os como um evento vivo e 

não como um objeto‖, no sentido de considerar as possibilidades de mudança positiva 

nas contingências do processo de colaboração nas ações mesmas das estéticas do 

cotidiano e no compartilhamento dos saberes (VYGOTSKY, 1998). 

Ormezzano (2007) põe em debate diferentes enfoques sobre educação estética 

que em sua opinião podem se complementar, sobretudo pela contribuição de paradigmas 

emergentes, como o paradigma da caosmose de Guattari. A autora justifica a 

importância desse tema, pondo em xeque a contribuição da Estética no campo 

educacional. Nessa intenção, faz um apanhado histórico dos saberes artísticos, já que é 

nessa área de conhecimento que a Educação Estética tem sido efetivada na Educação. 
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Educação pela Arte, Educação Artística, Arte-Educação e, mais recentemente, 

Educação Estética, encabeçaram as propostas educacionais, cujas denominações mais 

remotas estiveram vinculadas à noção das ―belas-artes‖. Neste sentido, cada proposta 

traz em si determinada concepção de Estética. Desde a tradição grega, as relações entre 

Estética e Educação já se faziam presentes, mesmo tendo a Educação Estética 

propriamente se originado no romantismo alemão. 

Platão, incentivador da Música na Educação Física, entendia que, ao contrário 

dos objetos, apreendidos pelos sentidos, as ideias só podem ser concebidas pela razão. 

Aristóteles, na sua contribuição sobre arte como propulsora da Katharsis, concebe a 

ideia de que ―a arte pode originar emoções que se convertem em vida ativa‖ pelas 

―praxes humanas.‖ (ORMEZZANO, 2007, p. 17). 

O mundo medieval desenvolveu sua concepção estética pelo viés teológico. 

Santo Agostinho defende a função gnosiológica dos sentidos, argumentando que ―o 

sujeito interpreta o mundo por meio das sensações‖ (ORMEZZANO, 2007, p. 17). Com 

o retorno do Renascentismo à tradição clássica, a Arte é vista na perspectiva da alma 

humana. O Barroco se manifestou associado a contextos culturais da época, abolindo a 

matriz teológica, fazendo emergir a Estética moderna. 

No século XVIII, o termo ―aesthetica‖ é utilizado pela primeira vez, denotando 

um sistema de saberes sensitivos e diferentes do lógico. Kant, desenvolvendo as 

orientações racionalistas e empiristas do pensamento científico, institui o marco da 

Estética moderna nas faculdades humanas do conhecer, desejar e sentir, sustentando que 

o conhecimento exterior provém da experiência sensível das coisas.    

Com Schiller (1997) nasceu o conceito de Educação Estética, vinculando a ideia 

de Estética à formação. A formação do sujeito consiste na experiência da beleza, no 

conhecimento e na criação artística. A experiência estética torna-se um elo no caminho 

da Educação político-moral (1997, p. 20). ―A formação humana está relacionada com 

uma educação estética instrumental, adotada por artesãos, artistas e arquitetos no início 

do século XIX‖. Hegel (2004) por sua vez, horizontaliza Arte, Religião e Filosofia, 

conferindo à Arte uma forma de espírito absoluto.  

Trombeta (2003) considera que em Marx, Nietszche e Freud, a Arte é construto 

social, manifestação de poder e potencial expressão do inconsciente respectivamente. 

Nessa direção, os filósofos da Escola de Frankfurt formulam uma estética crítica como 

manifestação da cultura. O conceito de indústria cultural denuncia a exploração racional 

dos bens culturais pelo mercado. A experiência estética denota a reelaboração do gosto 
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no processo educacional. O critério estético nesse contexto não é estético, é político e 

ideológico. A Educação Estética, nessa perspectiva, deve ser desenvolvida por contatos 

cotidianos com as obras de Arte, sentidas como obras vivas.  

No Brasil, com base em Oliveira (2004), a Educação Estética de modelo europeu 

trazido pelos Jesuítas desloca os arquétipos culturais indígenas, de modo particular, os 

seus rituais estéticos do cotidiano que tinham na dança sua maior expressão e introduz 

os espetáculos públicos, promovendo o Canto Coral e o Teatro com finalidade 

educativo-catequética. 

As demais Artes trazidas por outros povos, como os holandeses, desenvolveram-

se sem nenhum vínculo ou objetivos educacionais. No século XIX, com a missão 

francesa, é que se cria, sob as ordens de Dom João VI, a Academia Belas-Artes. O 

século XX segue a proposta de educação tradicional, cujo objetivo principal é preparar o 

homem para o trabalho e para a sociedade. As Artes seguem o padrão das Ciências 

Exatas no Desenho Geométrico e no conhecimento histórico da Música Erudita. A 

memorização era o método usado na aprendizagem de pessoas e textos teatrais e 

coreografias folclóricas. As propostas educacionais seguem se adequando ao 

desenvolvimento da indústria (BARBOSA, 1975). 

Com base na Psicologia e na Biologia, a Escola Nova introduz a Arte na 

Educação com o intuito de favorecer a aprendizagem por meio da experiência, da 

criatividade e da liberdade. O Desenho livre era uma atividade recorrente na 

operacionalização. Villa-Lobos liderou um projeto de levar a Música brasileira a todo o 

Brasil por meio do Canto Orfeônico. A sua ação é analisada de modo polêmico por 

diferentes setores da Sociologia por considerá-lo um agente de controle social. No 

âmbito da Música brasileira, é considerado um pioneiro em organizar um projeto 

nacional de Educação Musical, reunindo o cancioneiro popular brasileiro como fonte e 

recurso didático para a Educação Estética do povo brasileiro. 

Após a política de controle promovida pelo Estado Novo, somente no final da 

década de 1940 surgem as Escolinhas de Arte, fundamentadas no desenvolvimento das 

capacidades criadoras. Na ditadura militar, o Canto Orfeônico foi substituído pela 

Educação Artística e recomendava-se pouca teoria, enfatizando-se os desenhos copiados 

e músicas patrióticas. As tendências tradicionais, escolanovista e tecnicista conviviam 

simultaneamente (BARBOSA, 1975).  

O diferencial que começa a responder às demandas sociais surge com o método 

de alfabetização de Paulo Freire, que toma a dialogicidade entre professores e alunos 
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como núcleo epistemológico, sócio-cognitivo-afetivo e metodológico do conhecimento 

de mundo. Esse paradigma dialógico permeia alguns campos de ensino, especificamente 

o ensino do Teatro. Jeandot (1997) acentua que, em relação ao ensino, a Música deve 

ser entendida como conhecimento sociocultural. 

No final da década de 1980, Ana Mae Barbosa propõe a metodologia triangular 

para o ensino das Artes Visuais, que se estende como proposta de ensino para as outras 

linguagens artísticas. O método triangular teve como proposta inspiradora o projeto 

estadunidense que compreende Crítica da Arte, Estética, História da Arte e fazer 

artístico, configurado em três momentos que são leitura da obra de Arte, História da 

Arte e fazer artístico. A autora redimensiona a proposta que passa a chamar-se de 

abordagem triangular, pela leitura de imagem, a contextualização e o fazer artístico.   

A leitura de imagem pode ter possibilitado a passagem da Educação Artística, no 

sentido restrito centralizado nos diferentes fazeres artísticos, para a Educação Estética, 

ampliando o espaço do fazer artístico pela leitura ou apreciação desses fazeres artísticos 

contextualizados no patrimônio histórico das Artes e das Estéticas do cotidiano. 

O que fazer com a rotina escolar que vê no professor de Artes um factótum, 

quando envolve essas linguagens associadas aos eventos comemorativos e recreativos 

da escola? Permanece a indefinição quanto à formação de professores competentes em 

uma área específica dessas linguagens aprofundadas nos PCN, salvo iniciativas isoladas 

por parte dos próprios professores. Outro aspecto advindo dessa nova visão do ensino 

de Artes apresentada nos PCN é que ―não ficou bem definido se todas as áreas precisam 

ser trabalhadas na escola ou se somente algumas, de acordo com as características 

culturais do local‖. (ORMEZZANO, 2007, p.25). 

Historicamente, as Artes Visuais já consolidaram seu espaço de ensino na 

escola, em virtude da tradição tecnicista do Desenho Geométrico. Dessa área de ensino, 

temos uma extensa produção de pesquisas voltadas exclusivamente para o cotidiano da 

escola. Recentemente assistimos à aprovação da lei que assegura o retorno da Educação 

Musical nas escolas. Essa iniciativa demonstra a ênfase no conhecimento específico da 

linguagem artística, em detrimento daquela visão generalista em que era exigido do 

professor um ativismo polivalente sem precedentes. 

A importância do ensino de Arte reside no fato de que a obra de Arte pode 

indicar um rumo para os sentimentos, quando a Arte é concebida como uma obra aberta 

que inicia no criador da obra e a construção do seu sentido continua na apreciação ativa 

do espectador. O sujeito apreciador manipula a produção, o espaço, as subjetividades e 
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intersubjetividades no processo de Educação Estética.  

Nessa direção, faz-se necessária uma distinção entre Educação Artística e 

Educação Estética, pois nesse contexto já não se pode considerá-las como sinônimos. 

Enquanto a Educação Artística faz referência a uma intenção objetiva a algo criado para 

ser ensinado, a Educação Estética é algo maior, que não se limita aos trâmites das Artes 

formuladas no currículo. A Educação Estética  

(...) prioriza também a imaginação, a capacidade para o jogo, o amplo 

espectro da estética do cotidiano que considera o design, a arquitetura, o 

artesanato, a música popular, a comunicação audioviasual e a arte de rua, 

assim como todos os tipos de sociabilidade, ou seja, algo bem além do 

estreito marco da educação formal. [Delors, 1996] coloca-se atendendo à 

esperança mundial de que a educação para o século 21 não se limite à escola. 

(ORMEZZANO, 2007, p.26). 

 

Desse modo, a Educação Estética articula-se com os anseios de que a Educação 

do século XXI não se restrinja à escola e de que a própria escola considere os demais 

espaços  com seus currículos culturais em suas metas educativas. A orientação 

currícular exige, mesmo permanecendo com a denominação de Educação Artística, uma 

atitude de saltar os muros dos saberes legitimados pela tradição escolar e acadêmica do 

tipo de Arte que deve ser ensinada e praticada na escola, abrangendo as estéticas 

híbridas da rua, ao modo apreendido por Canclini, pelos processos de aprendizagem 

entre professores, alunos e a comunidade escolar.  

É neste sentido que a formação de arte-educadores, intencionalmente voltada 

para promover a aprendizagem em diferentes espaços, acorda com esse entendimento de 

Educação Estética, em que a horizontalização dos saberes de formadores e professores 

em formação encaminha para a formação de intersubjetividades que, articuladas a 

estéticas formativas do espaço escolar, poderá favorecer o surgimento de outra 

compreensão do mister da Arte na escola. 

Consoante essas leituras de mundo que abrangem múltiplos saberes, emergem os 

chamados ―paradigmas da contemporaneidade‖. Nos paradigmas estéticos que 

aproximam Arte e Ciência, denominados também de ―cosmovisão‖, Félix Guattari e 

Michel Maffesoli consideram ―a potência de sentir com igual direito à potência de 

pensar e de agir politicamente‖. (ORMEZZANO, 2007, p. 27). A Arte é concebida 

como ―uma dimensão criativa em estado nascente‖. Essa perspectiva de conceber o 

mundo e de abordar as complexidades contemporâneas é revista das dimensões ético-

estéticas que destaca o pensamento criador independente de quaisquer fontes como 

perspectiva do diálogo dos saberes, tendo em vista responder de múltiplos modos às 
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situações de barbaria social em que vivemos. 

O paradigma estético mencionado por Guattari não oscila entre os pares de 

opostos — ordem e desordem — mas germina entre os estados dos objetos 

ou dos sujeitos, ou de entidades virtuais a partir de processos criadores 

(ORMEZZANO, 2007, p.27). 

 

Guattari (1993) utiliza o princípio do rizoma para se distanciar de compreensões 

homogeneizadoras ou hierarquizadas de compreender o mundo. No contexto da Arte-

Educação, esse paradigma estético provoca atitudes de múltiplas conexões de pontos 

rizomáticos, desfazendo nós de autoridades legitimadoras de saberes, seja de grupos 

corporativos e da Academia, potencializando os divergentes saberes e ações para 

implosão do pensamento criador de expressões estéticas em diálogos.  

A contribuição do paradigma estético nessa abordagem para o sentido da 

Educação Estética que discutimos aqui é nos fazer compreender que esse modo de 

pensar e agir não está restrito ao campo da Arte, na leitura das obras de Arte, dos 

fenômenos naturais ou na elaboração do gosto cultural, mas se destaca pelo esforço do 

diálogo com a diversidade de saberes e cooperação entre os potenciais criadores. Neste 

sentido, as linguagens artísticas são compreendidas de modo hipertextual, conectadas 

aos demais campos de conhecimentos. 

A Educação Estética, nessa direção, é interdisciplinar ou transdisciplinar e, dado 

o seu vasto campo de alcance, exige uma alfabetização estética envolvendo diferentes 

modos de expressão, como a palavra, a imagem, o som, o gesto e o número. A 

Educação Musical é base do texto sonoro. Simples programas computacionais 

possibilitam, por meio do número, a realização de textos visuais ou icônicos. O gesto é 

a estrutura textual da educação corporal. O número estabelece pontos de relação com 

todas as modalidades textuais.  

O espaço-tempo em que o texto estético é produzido é permeado de 

intertextualidade, promovendo a convivência de múltiplas vozes familiares de 

educadores e artistas com as quais o realizador do texto convive. O texto estético já não 

é uma obra solitária. Constitui-se uma produção coletiva com várias mediações. Desse 

modo, os processos formativos entre arte-educadores requer a compreensão desse 

processo de criação estética com o fim de ventilar tanto os espaços e eventos formativos 

como a própria prática educativa no ambiente escolar.  

Se a trajetória sociocultural dos professores não possibilitou a familiaridade com 

a produção ou apreciação de textos estéticos, cabe à formação inicial ou continuada 

promover um processo formativo como ―obra aberta‖ no sentido usado por Umberto 
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Eco (1971). ―A função da arte aberta, como metáfora epistemológica, oferece-se como 

mediadora entre ―a abstrata categoria da metodologia científica e a matéria viva de 

nossa sensibilidade‖. (ORMEZZANO, 2007, p. 34). Os media, desde a análise 

frankfurtiana até as pós concepções mais recentes, demonstram seu compromisso com a 

semiformação, cabendo ainda à escola a esperança de  fazer emergir outras perspectivas, 

gestos e sons em que a potência criadora sobreviva  aos textos culturais estabelecidos. 

 

2.3 As estéticas do cotidiano nos contextos de compartilhamento de saberes entre 

arte-educadores  

Abordamos aqui diferentes estudos sobre experiências na formação de arte-

educadores na perspectiva do compartilhamento de saberes, no intuito de trazer 

contribuições significativas para a compreensão do que estamos designando de estéticas 

do cotidiano, que considerem os saberes e as experiências dos arte-educadores em seus 

contextos situados, atentos às racionalidades que emergem das intersubjetividades 

desses contextos.  

 Para entendermos a amplitude e a contribuição do uso do termo em nosso 

estudo, é preciso situá-lo nas discussões atuais sobre cultura e multiculturalidade no 

contexto educacional, de modo particular, nas produções da Arte-Educação. A opção 

por acordar com o modo de apreender as estéticas do cotidiano em Richter (2003) 

implica, na sua perspectiva colaborativa, abordar o tema, fazendo um apanhado teórico 

articulado às próprias experiências do cotidiano no contexto da cultura escolar, 

compreendido como espaço culturalmente formativo de ambos os sujeitos, inclusive na 

formação dos arte-educadores, no compartilhamento de saberes com os alunos e os 

saberes oriundos de suas famílias no que diz respeito à Educação Estética no ensino das 

Artes Visuais. 

 A discussão sobre o conceito de cultura é desenvolvida pela autora numa 

perspectiva antropológica e sociológica, reunindo diferentes enfoques. No conceito 

clássico, a cultura compreende o conjunto de bens materiais e imateriais produzidos 

pela civilização, ―que inclui conhecimento, crenças, arte, leis, tecnologia, costumes, 

parentesco, religião, magia, e muitas outras capacidades e habilidades adquiridas pelos 

seres humanos como membros da sociedade‖. (RICHTER, 2003, p. 16). A essa 

dinâmica de reinvenção contínua dos significados nos sistemas de produção de bens 

culturais soma-se as arbitrariedades do poder e suas consequentes desigualdades e 
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contradições, conduzindo-nos à célebre asserção de Walter Benjamim (1986), quando 

conclui que todo documento de cultura é também um documento de barbaria, em razão 

dos processos de transmissão cultural se inscreverem historicamente em contextos de 

dominação. 

 O nosso estudo põe em questão os diferentes saberes em jogo na cultura escolar, 

na formação de arte-educadores e nos processos formativos que empreendem sobre as 

possibilidades do diálogo entre os múltiplos saberes, procurando evidenciar essas 

relações de poder e dominação e ao mesmo tempo destacar o potencial criativo advindo 

do compartilhamento desses saberes, não abdicando, entretanto, da posição ético-

política da valorização dos saberes docentes formulados na cultura escolar, o que 

implica um processo formativo sintonizado com as estéticas do cotidiano da escola e da 

vida dos arte-educadores, não como mera aplicabilidade técnica, mas como evento 

voltado para o desenvolvimento do profissional docente e da produção de 

conhecimentos validados em sua racionalidade específica. 

 A própria configuração da cultura escolar nos fornece elementos que nos fazem 

ir adiante na ampliação do conceito de cultura, em cujo terreno se inscrevem as estéticas 

do cotidiano vivenciadas no ensino de Artes em nossas escolas. No espaço escolar, são 

diversas as expressões culturais, manifestando conhecimentos e práticas da cultura 

erudita e popular, da Arte e da Ciência, do artesanato e das tecnologias digitais e dos 

meios de comunicação social. Neste sentido, o conceito de cultura híbrida, de Canclini, 

também adotado em outro estudo realizado por nós sobre nossa cultura mestiça e as 

possibilidades de diálogos criadores nas interconexões de educação e expressividade 

estética (COSTA, 2006), se mostra apropriado para o tema ora sob escólios. 

 Se, historicamente, o termo multiculturalidade está atrelado ao conceito de 

dominação cultural, ajustado aos conceitos de mestiçagem e sincretismo, a diversidade 

vista como benéfica na reciprocidade entre as culturas vem sendo tratada como 

interculturalidade. É o vocábulo, consoante Richter, mais apropriado para falarmos dos 

esforços em estabelecer o diálogo criador entre os códigos culturais de grupos distintos 

no contexto de ensino-aprendizagem, particularmente no ensino das Artes.   

A interculturalidade, além de promover possibilidades do diálogo na diversidade 

cultural dos saberes acadêmicos, da cultura escolar e das experiências culturais dos 

próprios professores, deve ser conduzida em constante análise das relações de poder e 
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das condições de acesso aos bens culturais e do próprio trabalho docente abordado na 

metodologia da pesquisa-ação. Apoiada em autores como Dissanayake, Rader,  Jessup e 

Pereira, Richter (2003) tece uma compreensão de estéticas do cotidiano no contexto de 

sua investigação como sendo,  

(...) além dos objetos ou atividades presentes na vida comum, considerados 

como possuindo valor estético por aquela cultura, também e principalmente a 

subjetividade dos sujeitos que a compõem e cuja estética se organiza a partir 

de múltiplas facetas de seu processo de vida e de transformação. (2003, p.20). 

Nesse âmbito, a ―macroestética‖ refere-se ao campo epistemológico 

sistematizado inaugurado no século XVIII. Já a ―microestética‖ tem relação com o 

modo de ver e significar o mundo nos processos de produção de subjetividades do 

mundo da vida, provindas das ações cotidianas dos sujeitos, sem pretensões de se 

constituírem como modelos hegemônicos, mesmo oriundas dos campos interativos de 

grupos sociais. Ao contrário, a macroestética visa a se instituir como ―modelo 

homogeneizante‖ de conceitos como belo, criatividade e de critérios definidores do que 

deve ou não ser considerado Arte. Na microestética, 

(...) o fazer especial requer intenção ou deliberação. Ao dar forma ou 

expressão artística a uma idéia, ao embelezar um objeto, ao reconhecer uma 

idéia ou objeto como artístico, confere-se ou reconhece-se uma especialidade 

que coloca o objeto ou a atitude em uma esfera diferente daquela dos objetos 

comuns. Muitas vezes, na arte do passado, essa esfera especial poderia ser 

considerada mágica ou sobrenatural, e não puramente estética, como a esfera 

do ―fazer especial‖ de hoje da arte ocidental. (RICHTER, 2003, p. 22). 

 

Em seu estudo, Richter opta pelo conceito de microestética para denominar o 

fazer especial de mulheres mães de alunos e professoras, por considerar apropriado ao 

fenômeno investigado.  Para nós, torna-se mais conveniente denominar de estéticas do 

cotidiano as intersubjetividades entre arte-educadores na compartilha de saberes 

oriundos das práticas de Arte-Educação no ambiente escolar, no mundo de vida de arte-

educadores e alunos e nos processos formativos nesse campo curricular.  

Geralmente, a compreensão da Estética com E maiúsculo de que nos fala Richter 

está também presente nas práticas rotineiras do arte-educador, porém, externo e distante 

das microestéticas de seus códigos culturais e também de seus alunos. Por vezes, o livro 

de apoio às suas aulas ―teóricas‖
9
 é usado como fonte de informações a serem 

repassadas aos alunos, cujo conteúdo permanece sendo tratado com base nessa 

perspectiva hegemônica de estética, isolado dos códigos culturais e respectivos 

significados de professores e alunos. Essa concepção de Estética se apresenta também 

                                                 
9
 Expressão de um arte-educador, coprodutor em nosso processo de investigação. 
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nos treinamentos e cursos.  

As microestéticas, por outro lado, estão presentes no cotidiano da prática 

docente por vezes despercebidas pelos arte-educadores como conhecimento pedagógico 

da matéria (GONÇALVES & GONÇALVES, 1998), nas experiências de seus grupos 

culturais e do compartilhamento de saberes nos eventos formativos que consideram o 

potencial criador das intersubjetividades numa concepção ampla de racionalidades. As 

estéticas do cotidiano consideradas em nosso estudo se inscrevem no diálogo da 

interculturalidade entre diferentes saberes e suas expressividades, concebidos em 

múltiplas racionalidades e mediações. ―Da mesma forma que a ciência, também os 

valores estéticos nascem da experiência comum, se desenvolvem em níveis superiores, 

mas não perde a relação com suas origens‖. (RICHTER, 2003, p. 23). 

No terreno da interculturalidade entre arte-educadores,  compreendemos a Arte-

Educação no sentido amplo de experiência estética. As intersubjetividades são 

percebidas numa racionalidade ampla, cujo compartilhamento de saberes, numa atitude 

de reflexão ativa, destitui as coleções culturais a que se reporta Garcia Canclini (1990). 

A perspectiva da pesquisa-ação compreende o compartilhamento de saberes práticos 

que possibilitem a circulação de estéticas e Estéticas, não para estabelecimento e 

afirmação de rótulos tais como Belas Artes, artesanato, folclore, mas para fazer transitar 

as diferentes estéticas, tendo em vista o processo formativo na reflexão ativa entre arte-

educadores e demais sujeitos interessados na produção colaborativa que favoreça o 

processo reflexivo, que desenvolva autonomia na condução de propostas curriculares 

articuladas à formação dos arte-educadores. É na processualidade que os professores 

desenvolvem habilidades para questionar a própria formação, encontrando em suas 

narrativas dialogantes as senhas; os códigos para reunir múltiplos saberes e mediações 

que favoreçam o seu processo formativo que traga real significado para o seu trabalho 

com Arte no ambiente escolar.  

 Nessa direção, Duarte Jr. se preocupa com um relativismo exacerbado em 

considerar tudo como Arte, não favorecendo igualmente experiências estéticas que 

eduquem a sensibilidade para uma atitude crítica perante situações degradantes da 

paisagem escolar, que se mostra principalmente nas condições de insalubridade de 

muitas escolas públicas, que implica numa forçada anestesia dos sentidos. Desse modo, 

o que estamos denominando de competência intercultural não se restringe à valorização 

não somente da cultura local nem da cultural universal. A promoção da diferença pode 

resvalar em discriminação, enquanto a promoção de uma ―pseudoigualdade‖ resulta em 
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acomodação.  

Reiteramos, com Fiorentini et al (1999), a idéia de que, valorizar os saberes 

docentes produzidos em suas experiências estéticas, não significa considerá-los 

autossuficientes. O diálogo respeitoso entre saberes acadêmicos e práticos, contudo, 

crítico e coerente, visando a contribuir com a função primeira da escola, que é ampliar a 

competência cultural dos alunos na leitura e intervenção no mundo, é a preocupação dos 

professores participantes do nosso estudo. Essa meta passa indiscutivelmente pelo 

desenvolvimento profissional dos professores, pelos saberes oriundos de suas práticas 

educativas.  

Na especificidade da Arte-Educação, é preciso estar atento ao que se 

compreende por valor estético, no sentido de fazer a distinção entre o que pode ser 

considerado como conhecimento artístico e aqueles pedagógicos a serem ensinados. É a 

produção colaborativa de saberes entre arte-educadores com diferentes níveis de 

reflexividades (SACRISTAN, 1999) e valores estéticos que define esse conjunto de 

saberes, provisórios, entretanto, também validados nas práticas.  

Neste sentido, Richter observa que nem todo fazer das estéticas do cotidiano, 

particularmente no ensino das Artes, é considerado como sendo um fazer estético. ―O 

simples fazer não é nem ―fazer especial‖ nem é arte. Para tanto, é necessário o algo a 

mais que retira o objeto de sua simples função utilitária e o reveste de um sentido mais 

profundo e estético‖, porém, originado de experiências comuns da faina diária 

(RICTHER, 2003, p. 108).  

O fazer especial demonstra a necessidade da educação sensível de que fala 

Duarte Jr., da alfabetização intercultural, no sentido de familiarizar-se com elementos 

que possibilitam essa identificação dos valores estéticos nas práticas educativas, como 

informação, fruição e produção, conforme a abordagem triangular (BARBOSA, 2001). 

O compartilhamento de saberes entre arte-educadores deve se configurar entre 

experiências estéticas no intuito de engendrar saberes que manifestem esses valores 

estéticos, que tornam possíveis o questionamento dos parâmetros estéticos e a 

compreensão do que interessa ao currículo escolar. 

Ao abordar sobre a criação e docência em Arte, na trajetória que a fez artista e 

educadora, De Camillis (2002) percebe que o papel exercido pelos adultos na sua 

formação, sobretudo no contexto do interesse cultural que respirava na infância, 
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contribuiu para que se tornasse artista plástica e professora, de modo que esses dois 

caminhos tivessem igual significado em sua carreira profissional e estivessem em rica 

interação. Suas experiências como professora fizeram-na compreender um potencial 

comum aos seres humanos que abarcasse a sensibilidade e a compreensão racional do 

mundo.  

Com base nessas inquietações e envolvida em seu fazer artístico-educador, fez 

os cursos de Filosofia e de Pedagogia. Como professora de Didática no curso de 

Pedagogia, percebia a dificuldade de certos alunos em "formular um pensamento 

próprio, por escrito, oral ou graficamente". (2002, p. 10). Na escola, vivencia 

experiências artísticas em diferentes espaços, fazendo relação com Arte, Educação e 

Informática na formação de professores. As visitas e entrevistas com Manacorda e 

George Snyders lhe proporcionaram o prazer estético dessas experiências e do 

predomínio das ideias dessas personalidades em seus estudos e trabalhos com Arte-

Educação: "Tanto um autor quanto outro articula questões do pensamento, da educação, 

da imaginação e da cultura com o prazer da busca do conhecimento". (DE CAMILLIS, 

2002, p.11). Com arrimo no conceito "conversação reflexiva" do filósofo Rorty sobre o 

conteúdo da Arte como "conteúdo ativo", que se manifesta nas experiências estéticas, 

entende que na Educação essa exigência do fazer e refletir se mostra mais exigente. 

Além disso, De Camillis (2002) fala ainda da exigência de inverter a situação de como 

as Artes são tratadas no contexto escolar para favorecer tanto o educando como o 

educador: 

Vivemos em tempos tais que a arte acabou sendo considerada, por muitos, 

como algo complementar à formação humana. O espaço da arte, de maneira 

geral, acabou diminuindo nos cursos, da pré-escola ao ensino superior. 

Quando cortes são necessários no orçamento da educação, são as artes as 

primeiras a serem cortadas. (2002, p.05).   

  

A autora aprofunda e redimensiona sua posição epistemológica sobre o ensino 

de Arte. Suas experiências como artista e educadora fazem do seu ato de ensino uma 

ação prático-reflexiva, ao perceber a insuficiência de uma abordagem reducionista da 

ação criadora.  ―Faço referência a um tipo de ensino que, desenvolvido sem nenhuma 

reflexão sobre o processo, atém-se aos produtos como supostos indicadores de 

desenvolvimento do trabalho". (DE CAMILLIS, 2002, p. 15).  

Neste sentido, não há ensino de Arte concebido como Educação Estética, quando 

a preocupação se reduz ao aspecto técnico-formal do conhecimento, sem considerar a 



70 

 

historicidade dos sujeitos, os processos pessoais vivenciados e compartilhados uns com 

os outros. Consoante Duarte Jr (2004), um projeto de Educação Estética não pode 

prescindir da preocupação de como vêm se dando a ―percepção e sensibilidade 

cotidianas‖ dos sujeitos envolvidos, cujo objetivo é alcançado pela ação colaborativa 

das experiências. 

Nossas experiências estéticas em múltiplos contextos culturais que nos fizeram 

arte-educadora e estudos realizados sobre a realidade dos arte-educadores das escolas 

públicas (COSTA, 2004) convergem com essa compreensão do que se pode pensar e 

fazer para valorizar e legitimar a Arte-Educação e os arte-educadores nas escolas: nos 

encontrar para fazer Arte e compartilhar nossas experiências. Nós, arte-educadores, nos 

tornamos professores de Arte pelas experiências estéticas vividas em múltiplos lugares 

que proporcionaram o compartilhamento e produção de saberes.   

No Ceará, em sua maior parte, os arte-educadores com quem já conversamos 

foram formados nos contextos culturais populares, distantes dos conservatórios e das 

escolas particulares reservadas à elite. Nossas aulas de Arte aconteceram em diferentes 

espaços e lugares, interagindo com diferentes níveis de expressividades culturais. Nas 

aulas iniciais de piano ministrado pelo frade da Igreja, o que depois se resumia a olhar 

alguém tocar na Igreja pela falta do instrumento; nos corais das igrejas, nos corais 

independentes, nos grupos musicais que formávamos na Universidade.  

Apreciamos e aprendemos com as bandas das pequenas cidades, aprendemos a 

bordar com nossas mães e vizinhas; a fazer flores de pano e de papel nas oficinas 

artesanais da família, nas composições plásticas dos quadros de santos em meio a flores 

de papel, que apreciávamos em clima de devoção, em casas de muitas famílias do Cariri 

cearense. As esculturas religiosas, as panelinhas de barro das feiras, a apreciação das 

bandas de pífaros, dos reizados, as cantigas dos pastoris ou lapinhas, a troca de 

informações e de manuais de violão; quando um colega aprendia uma sequência de 

acordes e comunicava aos outros, era o clima estético que respirávamos no mosaico 

cultural alternativo à Educação formal inexistente.  

Nossas experiências estéticas estiveram desde sempre misturadas às ações de 

sobrevivência, desde a necessidade de escrever literatura de cordel e declamar com 

muito prazer para vender aos romeiros do meu Padim Ciço, até aprender a usar um 

software de composição musical  e facilitar o registro de um arranjo musical para um 

coral infantil, do qual éramos regente-aprendiz. 
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 Por outro lado, as experiências escolares com Arte nos distanciavam dessa 

multiplicidade de experiências estéticas que escrevíamos no nosso cotidiano. As figuras 

musicais que a professora nos fazia "escrever" no caderno nunca dialogaram com a 

musicalidade que vivíamos nos espaços da cultura popular de nossa infância. Fazíamos 

os mesmos desenhos e as mesmas cestinhas de palito de picolé, todas iguaizinhas, como 

tarefa a ser cumprida. Nunca fomos encorajada a levar para a escola as flores feitas 

artesanalmente na família para serem vendidas no comércio. A professora era 

ridiculizada porque Arte na escola significava atividade não séria, voltada para festas e 

comemorações. Para aula mesmo, devíamos levar a sério os temíveis conteúdos de 

Matemática e decorar as intermináveis conjugações verbais. 

Conforme estudo realizado por Linhares (1999), a Arte parecia estar fora da 

escola quando outras dimensões do que se aprende eram silenciadas. Os pais dos alunos 

diziam que a escola era lugar de aprender coisas sérias, pois o filho precisava se 

preparar para arranjar trabalho. Por essa concepção arraigada no racionalismo técnico, 

estendida ao currículo, configurada segundo esse modo de conceber o mundo, a 

literatura de cordel que declamávamos com prazer, como forma de aprendizagem, 

desenvoltura na leitura e na expressividade da linguagem, no ato da venda aos romeiros, 

como trabalho arranjado para ajudar a família, não encontrava espaço na escola.  

Talvez também por essa concepção mesquinha de racionalidade é que as flores 

de papel, os bordados feitos em família, as esculturas e imagens religiosas, as canções 

populares não cabiam na escola. Em certos momentos históricos da Arte-Educação no 

Brasil, quando essas dimensões silenciadas ganharam  mais oxigênio, o cancioneiro 

popular encontrou espaço nas escolas e na formação de arte-educadores no projeto de 

Educação Musical encabeçado por Villa-Lobos nas décadas de 1930 e 1940 (SILVINO, 

2007). O mesmo projeto, entretanto, engendra contornos da ação instrumental quando 

interesses políticos colonizavam o mundo da vida da cultura popular. Nessa direção, 

reiteramos, com Linhares (2001, p. 04), a ideia de que, além da atenção às estéticas do 

cotidiano, é preciso estar atento ao ―potencial da arte como crítica da cultura e trabalho 

que chama outras dimensões sonegadas em educação‖. 

Apostar numa concepção de Arte-Educação como diálogo entre as estéticas do 

cotidiano, as diferentes reflexividades, o conteúdo ativo, a conversação reflexiva de que 

fala De Camillis (2002) é o que nossa pesquisa tem apontado como proposta para 

formação de arte-educadores, em múltiplos contextos e espaços culturais, também no 
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locus acadêmico. Pensar Arte na Educação e pensar Educação pela Arte é algo que 

exige uma reviravolta no discurso sobre o estudo, que se especifica na concretização do 

próprio modo de fazer Arte.  

Esse caráter dialógico da Arte é essencial no que diz respeito à Educação e se faz 

necessário quando pensamos na formação de arte-educadores seja em qual for a 

linguagem específica. Por esse caráter, a formação deve ser legitimada em diferentes 

espaços onde a Arte pode estar sendo feita e apreciada, permeando espaços internos e 

externos à instituição escolar. Assim poderá ganhar significados não somente na 

expressividade estética como também oferecer significado para o desenvolvimento 

cognitivo das outras áreas de conhecimento, articulando aprendizagem formal e 

informal, além do espaço físico convencional.  

Akolo (2005, p. 153), trazendo estudos a respeito da Arte-Educação na África, 

diz que o ensino, na perspectiva instrumental, ―promoveu o declínio das artes e ofícios, 

aumentando assim a distância entre o artesão das áreas rurais e a população urbana". 

Esse processo educacional enraizado numa concepção restrita de racionalidade provoca 

aos poucos a ruptura entre a produção artística, as experiências e narrativas que trazem 

em si mesmas os processos elaborados pelo pensamento criador na dialogicidade 

humana em seus contextos do cotidiano. Semelhante ao que aconteceu no Brasil, os 

nigerianos também foram educados para valorizar o que vem de fora. Ao fazer 

referência a Paulo Freire, observa que a classe intelectual contribuiu para essa formação, 

pois esteve vinculada aos padrões estéticos ditados pelo colonizador, legitimando a 

negação das estéticas do cotidiano dos grupos nativos.  

Aqui no Brasil, certas experiências continuam sendo negadas. Mesmo com o 

discurso otimista da democracia racial, os parâmetros estéticos legitimados continuam 

sobrepujando a cultura popular mestiça. Atualmente, entretanto, há que se considerar a 

existência de experiências que possibilitam um diálogo mais horizontalizado entre a 

cultura popular e aquela formal, seja por conta da necessidade mercadológica, pelo 

esvaziamento da produção cultural, seja pelo reconhecimento de que o diálogo criador e 

respeitoso é possível, quando acontece entre sujeitos produtores de significados 

distintos; quando hibridez e antropofagia contribuem para o crescimento de ambas, 

principalmente daquela historicamente subjugada.   

Nesse contexto de compreensão da Arte numa visão estreita de racionalidade, o 
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professor Jimi Akolo procura entender os motivos da ruptura entre razão e 

sensibilidade, lembrando que Platão já desaconselhava a Educação Estética por temer as 

consequências do desenvolvimento da dimensão imaginativa dos jovens, a não ser que 

essa educação tivesse restrições a essa dimensão do pensamento criador. Desse modo, 

ao longo da história, as Artes, no currículo escolar, têm sido destituídas do seu caráter 

criador, sendo compreendida como objeto de decoração ou de técnica. Nessa óptica, ―o 

modelo institucional dessa concepção de currículo é a fábrica‖, cujo poder de selecionar 

o que deve ser ensinado privilegia a racionalidade instrumental das atividades artísticas, 

esvaziadas das dimensões do pensamento criador, voltado para o favorecimento da 

produção mercadológica. (SILVA, 1999, p. 12). 

É nesse contexto que Akolo (2005, p. 156) concebe a formação dos arte-

educadores e de suas práticas educativas, tendo em vista a conformação de significados 

plausíveis para explicar a necessidade da Arte no currículo escolar. Por conta da 

inconsistência dessa compreensão, os professores aventam diferentes motivos para 

justificar a importância da Arte na escola: ―arte como terapia, arte como estimuladora da 

criatividade e arte pela arte, para manter as pessoas ocupadas em seus momentos de 

lazer‖. 

O mesmo autor, por sua vez, entende que a Arte deve estar inserida num projeto 

de educação que tenha por objetivo "desenvolver as habilidades de raciocínio verbal, 

visual e crítico", tendo atenção também à educação da sensibilidade, pois assim a pessoa 

é capaz de entender suas ações e definir critérios éticos e estéticos com base na 

compreensão de sua sensibilidade (Idem). Desse modo, percebemos uma compreensão 

comum urgente entre os autores abordados aqui: cuidar da educação da sensibilidade 

dos educadores, e mais urgente ainda, dos arte-educadores.  

Em relação à própria formação dos arte-educadores, entendemos que os projetos 

voltados para esse fim tem se pautado pelo currículo técnico, isolado dos contextos e 

intenções educativas. Por outro lado, a escola traz engessada a concepção de Arte como 

decoração. Na pesquisa do mestrado, a que já fizemos referência, observamos que, nas 

narrativas de suas experiências formativas e de práticas com o ensino das Artes nas 

escolas públicas, alguns professores destacavam em suas conversas a necessidade e o 

desejo de compreender o sentido das Artes no currículo escolar. O engessamento de 

concepções monológicas, isoladas de projetos mais amplos, que contemplem a educação 

da sensibilidade, tendo a escola como comunidade de aprendizagem, parece esvaziar 
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todo o sentido da presença da Arte no currículo escolar. Tanto as experiências estéticas 

vivenciadas em diferentes espaços culturais quanto o isolamento das Artes dos objetivos 

educacionais de desenvolver o pensamento criador dos alunos ficam como que 

silenciados.  

Cao (2005) compartilha suas experiências sobre o ensino das Artes e formação 

de arte-educadores no contexto cultural da Espanha. Sua análise tem por base a 

Pedagogia Crítica, no propósito de que os campos da Educação e das Artes  tomem 

caminhos colaborativos, de modo que a dimensão estética seja compreendida também 

como possibilidades de liberdade da razão, da moral e da política, conforme já indicava 

Schiller em sua Educação Estética. 

Refletindo desde o campo da Educação e Artes Visuais, Cao (2005) compreende 

a imagem como eixo articulador da experiência. Imagens não são neutras. Não existem 

imagens denotativas. Todas as imagens são conotativas. Citando Schaverien, entende 

que uma imagem bidimensional pode ser também tridimensional, por estar cheia de 

múltiplos significados potenciais. As imagens — seja na expressividade plástica como 

também motivada pelos ruídos sonoros ou proposições mentais — geram e são geradas 

pelas narrativas das experiências estéticas que trazem crenças, preconceitos e saberes 

dos contextos culturais. "Os contadores de histórias são, em palavras de Bruner, 

fazedores de mundo. Nós experimentamos o mundo como uma série de textos, 

narrativas, que reinterpretamos ou recriamos por meio da função cognitiva". (CAO, 

2005, p. 197). 

Projetos formativos que favorecem a aprendizagem entre arte-educadores devem 

favorecer a articulação das experiências pessoais aos saberes coletivos herdados e 

adquiridos culturalmente, de modo a perceberem que essas intersubjetividades dão 

significado à produção do conhecimento. Tomar posição por um ensino de Arte como 

intervenção cultural e social exige dos professores não somente o confronto com seus 

próprios preconceitos culturais e sociais, mas também que sejam conscientes desses 

preconceitos, em relação à sua própria história e ao seu contexto cultural.  

Desse modo, ao planejarem o currículo para o ensino de Artes, os professores 

precisam interagir com valores e crenças culturais dos estudantes e daquelas culturas da 

comunidade onde eles vivem. Os lugares coletivos dos arte-educadores, ao articular 

contextos de trabalho e formação tendo em vista a aprendizagem, favorecem essas 
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interconexões ao modo narrativo-imagético, desenvolvendo a autonomia docente, ao 

sentirem-se ―fazedores de mundo‖. Interessantes produções da pesquisa de campo nos 

fizeram constatar o potencial da ação comunicativa no contexto da formação docente, 

quando as condições de ―comunidade de aprendizagem‖ são estabelecidas 

intencionalmente pelas políticas de formação ou são conquistadas pelos próprios 

professores.  

Tais propostas não são ideais ou inexistentes. Os próprios arte-educadores, ao 

serem indagados sobre projetos de trabalho e formação, em que se sentiram autores e 

produtores do processo, consequentemente considerando-os significativos para seu 

trabalho e formação, mencionam a respeito de projetos formativos em contextos de 

Canto Coral e acompanhamentos pedagógicos orientados pelo processo criador da 

―artesania da cena‖, que contemplam as ações colaborativas na conquista de saberes. 

Dada a importância dessas ações na formação de arte-educadores, no sentido de 

desenvolver essas dimensões caras à Pedagogia Crítica abordada por Cao, nos 

deteremos nestes projetos mais adiante, no quarto capítulo. 

Bastos (2005), brasileira e professora em uma universidade do Estado de Ohio, 

realizou uma pesquisa do tipo colaborativa com professoras que lecionam no nível 

correspondente aos primeiros anos do Ensino Fundamental em nosso sistema 

educacional, em uma escola na comunidade rural de Orleans, no Estado de Indiana, dos 

Estados Unidos da América. O currículo de Artes desenvolvido nessas comunidades 

busca a valorização da cultura local, articulado ao que Dewey compreendia como uma 

concepção de Arte ligada às atividades diárias da pessoa, concepção esta desvalorizada 

por estar vinculada às experiências comuns de vida.  

Bastos situa essa compreensão de Arte em Paulo Freire, por valorizar e incluir 

práticas e objetos de origem não acadêmica. Uma das ações do método desenvolvido 

por Freire era convidar os participantes dos círculos de cultura a "examinar suas vilas e 

comunidades e a coletar os nomes das ferramentas, lugares e atividades importantes em 

suas vidas". (2005, p. 231). Esse modo de organizar e desenvolver o currículo despertou 

os professores para compartilharem sobre suas estéticas do cotidiano. 

A autora denomina as experiências narradas pelas professoras de "perturbamento 

familiar",  tendo em vista dar visibilidade à Arte presente no cotidiano da comunidade e 

daí possibilitar o fortalecimento da cultura local de Orleans que, semelhante às culturas 

de periferia e dos interiores brasileiros, são também discriminadas dentro do contexto 
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do ―império‖ dos Estados Unidos. Indo à zona rural, local onde as professoras moram e 

trabalham, a pesquisadora pergunta por que razão elas ensinavam ―arte local‖. Uma 

delas responde que desejava que seus alunos entendessem que o que as pessoas fazem 

em Orleans é Arte e desse modo aproximar os artistas, seus saberes e produções da 

escola e dos alunos.  

Refletindo mais sobre o que diz, a professora percebe que quer mostrar aos 

alunos a beleza da própria comunidade. Essa percepção de motivos faz emergir as 

narrativas das experiências estéticas da infância. Cada uma das professoras narra suas 

histórias, conforme a abordagem feita por Cao (2005) em relação à constituição de 

imagens como eixos articuladores de experiências. Uma delas lembra que, 

tradicionalmente, as mulheres da comunidade devem aprender a costurar, fazer tricô e 

crochê. O fazer especial das mães geralmente não era concebido como Arte. Outra 

professora lembra que muitas dessas tarefas domésticas eram feitas por necessidade e 

não por prazer, pondo em contraposição parâmetros estéticos tradicionais para definir o 

que é e o que não é obra de arte. A terceira professora amplia os saberes constituídos na 

reflexão colaborativa, ressaltando que essas ―tarefas‖ eram feitas  também pela 

necessidade de criar: de criar algo útil, mas também bonito.  

As professoras percebem a importância de aprofundar a articulação entre 

utilidade e beleza nas tarefas do cotidiano feminino da comunidade e reúnem mais 

elementos, experimentando a construção do texto narrativo semelhante a um bordado 

que aos poucos toma forma. A imagem das roupas feitas pela mãe chega como que para 

condensar o saber constituído no compartilhamento de suas experiências:  

Minha mãe estava sempre criando alguma coisa. Ela fazia todas as nossas 

roupas. Ela fazia melhor do que as roupas vendidas nas lojas. Nós achávamos 

tudo isso uma pobreza. Depois de muito tempo, encontrei uma menina que 

estudava comigo e me disse: Eu tinha tanta inveja de você, de suas roupas. 

Você sempre usava aquelas roupas feitas pela sua mãe. Nunca dei valor as 

roupas feitas por minha mãe. Queria roupas de loja, embaladas em caixas e 

sacolas. (...) Eu também fazia animais de pelúcia e outros brinquedos. Mas 

naquele tempo, só as coisas compradas em lojas eram valorizadas. Tudo o 

que era feito à mão não tinha valor. (...) Talvez durante os últimos dez ou 

quinze anos, comecei a considerar o ato de minha mãe produzir coisas como 

um processo criativo. (BASTOS, 2005, p.234). 

Essa professora convidou artistas locais para visitar a escola e realizar uma 

oficina com os alunos. No primeiro momento, os artistas resistiam ao convite, 

justificando que não tinham estudo, revelando um relacionamento marcado pela 

distância entre a Arte local e o conhecimento sistematizado da escola. Bastos entende 

que essa posição de envolver a comunidade no ensino de Arte se vincula às experiências 
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estéticas da professora. Além de conhecer a produção artística local, busca compartilhar 

esses conhecimentos com os alunos, articulando o espaço escolar com locus culturais e 

profissionais.  

Em duas dessas atividades, com base no interesse dos alunos em conhecer o 

Desenho Industrial, convidou um carpinteiro da localidade para conversar com os 

alunos sobre a confecção de cadeiras. Antes, já havia discutido com os alunos que uma 

cadeira poderia ser ao mesmo tempo uma obra de Arte, uma peça de mobiliário, um 

produto industrial ou uma ocupação. Com essa atividade, desenvolveu um projeto que 

integrava essa visita do carpinteiro e de uma empresa de cadeiras.  

Bastos analisa a ideia de que, mesmo não havendo uma leitura crítica da cultura 

local em relação ao contexto cultural dominante, considera que celebrar a cultura local é 

um caminho a ser percorrido para se situar no contexto estadunidense de parâmetros 

culturais preconceituosos, baseado na racionalidade técnica. Desde a perspectiva do 

nosso campo de estudo, destacamos o modo como as professoras compartilham suas 

experiências tendo em vista a produção de saberes, que possibilitem ações colaborativas 

como processos formativos, em diferentes espaços e culturas. 

Zeichner (1998), ao apresentar projetos em que ambos, professores da escola 

básica e pesquisadores acadêmicos, compartilham e formulam conhecimentos tendo em 

vista o desenvolvimento da escola e, consequentemente, dos próprios professores, 

argumenta que a mobilização de recursos e conhecimentos da comunidade para o ensino 

representa uma forma realista de tratar o que é específico de cada cultura. Os processos 

cognitivos e sensíveis inerentes a estas manifestações culturais possibilitam uma 

aprendizagem significativa, quando os sujeitos envolvidos no contexto escolar, de posse 

de suas estéticas do cotidiano, reinventam e ampliam seus conhecimentos. O texto a 

seguir, produzido e partilhado no ambiente Sócrates durante a pesquisa de campo, 

amplia essa compreensão colaborativa dos saberes que, ao serem compartilhados entre 

os arte-educadores, semelhante à pesquisa-ação desenvolvida por Bastos (2005), 

constitui-se como reflexão ativa sobre os percursos formativos, consequente percepção 

multirreferencial  do trabalho docente que lida com múltiplos saberes.  

 

 

Percurso formativo em múltiplos tempos e lugares  
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Prof. 01 

 

 

Nasci em 1969, ano em que Neil Armstrong, alcança a lua e, no Brasil, especificamente, 

em Angicos, pequeno povoado do Rio Grande do Norte, que se limita com José da 

Penha, município no qual nasci, o grande mestre Paulo Freire lançou as sementes da 

esperança com a Pedagogia da libertação. Advinda de uma família numerosa e sem 

recurso, não tive na infância e na adolescência, vivências com a arte ou com atividades 

culturais, proporcionadas pela família ou pela escola, como: visitas a museus, freqüência 

a circos, parques de diversão, centros culturais, cinemas ou teatros. Fui ao teatro e ao 

cinema, pela primeira vez, depois dos vinte anos de idade. Na escola, quando 

adolescente, tinha vontade de dançar quadrilha, mas meu pai não permitia. Então, já 

adulta e professora, passei a vivenciar e realizar atividades culturais no contexto escolar 

e de sala de aula. De 2000 à 2004 tive o privilégio de fazer o Curso de Linguagens e 

Códigos na UFC, que incluiu a Habilitação em Arte-Educação. A partir daí procurei 

estabelecer uma nova relação com a Arte. Passei a visitar galerias de arte, a compreender 

melhor e a respeitar as várias manifestações artísticas — especificamente, das artes 

visuais, pois não a compreendia e até ignorava. Passei a ir mais ao cinema e ao teatro. 

Nesse período, tivemos muitas disciplinas de Artes, além de Prática de Ensino em Arte-

Educação em quatro semestres letivos. Logo, pude ampliar meu leque de conhecimentos 

acerca do Ensino de Arte através das vivências nas disciplinas, bem como em minha 

Prática de Ensino e na troca de experiências com meus pares. No curso, tivemos o 

privilégio de ter bons professores, verdadeiros arte-educadores, que nos empolgaram a 

partir do próprio entusiasmo deles, como Edite Colares, Stephany, Joca, Teobaldo e 

outros. Estes enfatizavam a importância de através da Arte-Educação contribuirmos para 

a mudança de uma escola apagada e sem criatividade para uma escola alegre e, acima de 

tudo, criativa, a partir do incentivo de seus educadores. À medida que íamos fazendo a 

aquisição de novos conhecimentos, íamos inserindo-os em nossa prática de ensino e 

registrando essa prática para relatos de experiências e troca de conhecimentos em 

sala. Nesse sentido, elaboramos vários projetos que foram desenvolvidos com sucesso 

nas escolas nas quais atuávamos. Através das  Práticas de Ensino em Arte-Educação, 

pude conhecer e  vivenciar novas formas de avaliação escolar, que até então eram 

desconhecidas para mim como aluna e como professora, como: confecção de  

portfólios, diário de campo e memorial de formação. Com tais experiências percebi 

maior produtividade e prazer das crianças em realizar as tarefas e isso foi muito 

gratificante para mim. Embora, ao chegarmos em nossas escolas não encontrássemos um 

ambiente favorável para a realização dessas práticas, como falta de recursos, 

descrédito na disciplina por parte de muitos educadores e gestores que refutam a 

inovação, bem como carência de bibliografia na área, não desanimamos, pois algo 

bastante animador chegava, também ao contexto escolar: a obrigatoriedade do ensino 

de arte na educação básica como propõe o Artigo 26, Parágrafo 2º da LDB nº 9394/96: 

―O ensino da Arte constituirá componente curricular obrigatório, mos diversos níveis da 

educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos‖. Sou 

professora da escola pública municipal a 11 anos. Hoje estou lotada no  Laboratório de 

Informática Educativa da EMEIF Professor José Sobreira de Amorim, buscando 

colaborar com o trabalho do professor de sala de aula da melhor forma  e a 08 anos 

ensino também no Estado como professora do Telensino, trabalhando com Inglês e 

Arte-Educação.  

 

 

Dentre as propostas que possibilitam múltiplos modos de presencialidade nas 

estéticas do cotidiano escolar, destacamos também o projeto coordenado pela arte-

educadora Neide Pelaez de Campos (2002), "a construção do olhar estético-crítico do 

educador‖. Esse projeto foi desenvolvido por uma equipe de arte-educadores e 

professores de outras disciplinas da escola, considerando a sala de aula e a paisagem 

natural do meio ambiente no entorno da escola como espaços de vivências e 

experiências estéticas.  
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Os professores envolvidos tinham interesse em investigar estratégias de ensino 

relacionando Arte-natureza. "Os professores "descobriram" que o contexto natural onde 

a escola estava situada era uma fonte de investigação para a feitura de conhecimentos 

plásticos-visuais, descoberta que instigou novos olhares" (p.40), novos conhecimentos 

envolvendo cognição e sensibilidade. ―Nesse processo, construíram uma aproximação 

com a História da Arte tal como: a árvore na natureza e a árvore na obra de arte‖. (2002, 

p. 40).  

Alguns projetos foram desenvolvidos, dentre eles, "As meninas, uma aventura 

do olhar", um dos projetos formativos realizado pelo grupo, tendo como texto visual a 

obra do artista espanhol Diego Velásquez, "As meninas". Semelhante a Bastos (2005), 

Neide Pelaez Campos e sua equipe optaram pela abordagem metodológica de Paulo 

Freire, no intuito de considerar os sujeitos não apenas como fonte para coleta de dados, 

mas também como sujeitos produtores de conhecimento, coletando em seu entorno os 

"temas geradores", prenhes de conhecimentos plástico-visuais. 

 

 

 

2.4 As especificidades dos espaços, tempos e presencialidades como mediação na 

formação de arte-educadores 

 

 As intersubjetividades ocorrem em diferentes espaços, proporcionando múltiplos 

modos de aprendizagem por mediações diversas. Em nosso estudo, se faz necessário um 

aprofundamento sobre os espaços de aprendizagem em razão da importância das 

mediações nos processos de aprendizagem, como também pelo caráter próprio da Arte 

na Educação. Zordan (2007), em seu estudo sobre a presença da Arte na Educação, 

aborda sobre a constituição dos espaços da Arte no contexto educativo. Entre diferentes 

nomes e práticas, percebemos discursos negados e afirmados, imprecisões conceituais, 

casos e descasos no contexto de um espaço curricular controverso e problemático. 

 Arte na Educação com suas características de descompasso em relação à 

racionalidade científica, própria da estrutura escolar, contribui para oxigenar e dar 

sentido às estéticas do cotidiano da comunidade escolar que, geralmente, por conta da 

instrumentalização do saber escolar, torna-se desprovido de sentido. Deste modo, o 

aparente caos que a Arte provoca nas práticas escolares expressa o sentido trágico e 

paradoxal das tensões provocadas num jogo entre caos e cosmos que, na concepção 

caósmica de Guattari (1993), não há como julgar boa ou má, mas caracterizar e adentrar 
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os contextos dessa potência de vida que se expressa num calidoscópio de posições e 

práticas de Arte-Educação nas escolas.  

 Cada linguagem, seja da Dança, das Artes Visuais, da Educação Musical, do 

Teatro ou da mesclagem de uma ou mais expressões artísticas, traz suas culturas do 

mundo da vida e do mundo sistêmico, daquilo que pode ser considerado marginal no 

sentido de estar na periferia dos saberes sistematizados e do saber instituído pelo mundo 

culto. O espaço da Arte no ambiente escolar se caracteriza por essa mixagem de saberes, 

de práticas e racionalidades que, nos moldes racionalistas, como é de praxe se analisar o 

conhecimento escolar, considera-se numa tensão, ora numa carência, ora numa prática 

diletantista, ora tecnicista, decorativa para o recheio lúdico de outros saberes, ora por 

outros direcionamentos situados nos contextos culturais dos sujeitos envolvidos.  

 Para o nosso estudo, que põe em foco as intersubjetividades entre arte-

educadores em diferentes espaços e tempos de aprendizagem colaborativa, abordar a 

compreensão do espaço da Arte na cultura escolar se faz necessário. São diferentes 

sujeitos que trazem concepções e práticas para o processo de formação, cuja 

intencionalidade de valorização desse elenco será significativa para que se alcance o 

objetivo formativo, que possa convergir para o processo criativo entre essas diferentes 

concepções e práticas.  

Ao ampliar a efetivação de projetos que não isolem uma ou mais perspectivas 

como sendo aquelas ideais ou legitimadas como competentes para o trabalho com Arte 

na escola, valorizam-se as estéticas do cotidiano dos sujeitos envolvidos, professores, 

alunos e toda a comunidade escolar em seus contextos situados, ao mesmo tempo 

conectados às culturas matrizes e mestiças. 

 O espaço da Arte, ao contrário do espaço da Educação denominado de "espaço 

estriado", demarcado por territórios curriculares, é um espaço "liso", "nômade", que 

foge às demarcações, extrapola os muros decretados pelo currículo escolar, os cinquenta 

minutos na sala de aula — transitando e contribuindo para a recepção e diálogo com 

diferentes conhecimentos.  

Embora tenha que se afirmar como disciplina do ―conhecimento‖ para 

defender seu valor educacional, a arte pode ser uma atividade pedagógica de 

amplo alcance. Funciona ao mesmo tempo na desconstrução e propagação de 

paradigmas e linhas iconográficas, na proliferação de sistemas de 

representação, na composição singular dos elementos. Porém, mesmo que 

abarque toda a amplidão das áreas do conhecimento, a arte, mesmo servindo 

para produzir lucro, segue rumos marginais. Contágios que as ciências não 

conseguem esclarecer. (ZORDAN, 2007, p. 06). 

 



81 

 

 Articulamos essa compreensão de espaços que a Arte ocupa no contexto escolar 

com as múltiplas mediações presentes no curso formativo que possa considerar o caráter 

colaborativo entre arte-educadores. No trato com a Arte, o corpo raramente tende a ser 

dócil em relação à disciplina escolar e ao espaço da sala de aula, uniformemente 

concedida para as aulas e, na maior parte das escolas, também para as aulas de Arte. As 

tensões ocorrem normalmente nessas aulas, pois o conhecimento a ser movimentado 

exige outros espaços, tempos e mediações; outro trato com a própria expressão do 

conhecimento que muitas vezes requer exposições mais pragmáticas do que abstratas. 

Desse modo, as mediações se confundem com os espaços geograficamente 

configurados. A Arte, por meio da ativação da imaginação, fomenta o transporte, 

  
(...) impele a viajar, conduzindo os aprendizados de seu campo, um trilhar de 

muitas possibilidades. Toda arte envolve um transporte, uma ida ao outro 

mundo, certa fantasmagoria, pois nela tudo é real, concreto, mas nada é de 

verdade. A arte se escuta, a arte se vê, a arte se toca. As desterritorializações 

se dão na medida em que uma aula de artes propicia outras interações entre 

os grupos, inusitadas divisões de tarefas, relação com elementos que chegam 

ao corpo dos alunos. Pintar as mãos, desenhar o corpo, mexer na argila, 

espalhar tintas. Experimentar manejo de materiais, produzir imagens, agir na 

matéria. (ZORDAN, 2007, p. 09). 

 

O espaço estriado da educação instituída na escola de que nos fala Zordan tem 

relação com o espaço disciplinar tratado por Foucault, do qual a escola é propagadora 

por excelência, cuja organização controla os corpos, semelhante à produção em série. 

As outras dimensões inteligentes, negadas por este espaço instituído, produzem no 

espaço liso da Arte, concebido como modo transgressor de conhecer o mundo, formas 

autônomas de expressividade do pensamento criador. Assim como o espaço, o tempo 

também é racionalizado em sua fragmentação sistematizada. Nessa direção, os tempos 

de formação, de trabalho e de lazer são dispostos em departamentos isolados. A ação 

colaborativa na perspectiva da racionalidade aberta, que articula sujeitos em diferentes 

posições de reflexividade em tempos e espaços diversos, promove outros percursos que, 

aos poucos, alteram os significados, cuja legitimidade se configura no caráter dialógico 

dos saberes produzidos e em consequentes poderes distribuídos de modo alternativo, 

nos instituintes das estéticas do cotidiano. 

 O caráter intersubjetivo da aprendizagem entre arte-educadores requer 

mediações que façam emergir essas outras interações que condigam com o espaço liso, 

nômade e arbitrário da Arte e seja assim significativa, no sentido desterritorializante, 

para fazer ventilar a dimensão imaginativa e o pensamento criador na formação de arte-
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educadores, estendida à comunidade escolar. Com base nessa compreensão, entendemos 

que, se o foco do nosso estudo se concentra na caracterização das intersubjetividades em 

diferentes espaços de aprendizagem, não poderemos tratá-la alheia às especificidades 

dos saberes da Arte-Educação, de suas mediações em contextos situados de suas 

práticas escolares. 

 O espaço, a mediação, contém e está contido nas subjetividades, saberes e 

experiências compartilhadas. Essas mediações são moldadas e também moldam as 

racionalidades em jogo; as estéticas do cotidiano. Os espaços proporcionam diferentes 

modos de presencialidade, o corpo, o significado da presença, a presença virtual, 

proporcionando múltiplas experiências. Desse modo, caracterizar as intersubjetividades 

dos arte-educadores, os modos de compartilhamento de seus saberes e experiências, 

compreende evidenciar não somente os modos em que essas interações acontecem, mas 

também os saberes que circulam pelos espaços de mediação, os saberes gerados nas 

intersubjetividades. Forma e conteúdo, articulam-se para se compreenderem.  

 A questão em estudo se interessa por caracterizar o mosaico dessas 

intersubjetividades, objetivado em espaços e tempos em que os eventos acontecem. 

Expor sobre as intersubjetividades dos arte-educadores implica uma análise articulada 

aos saberes intrínsecos a essas interações, já que ambos ocorrem simultaneamente e 

dependem um do outro para que seja significativo para os sujeitos envolvidos.  

 Separar o conteúdo de sua mediação não condiz com uma compreensão ampla 

de racionalidade, que considere a razão prática nos processos interativos do ato de 

ensinar e aprender. Quando buscamos compreender os diferentes modos de 

compartilhamento de saberes entre arte-educadores, numa perspectiva de aprendizagem, 

a mediação, o espaço e o tempo em que o evento interativo acontece estão 

profundamente articulados aos conhecimentos, aos saberes próprios desse campo. 

 Em nosso estudo, o campo da racionalidade prática da ação docente tem a cor, o 

conteúdo, a historicidade e as formas específicas da Arte-Educação. É a seara das 

experiências estéticas, das narrativas sensíveis, das estéticas do cotidiano. É desse 

ângulo e é em razão dele que olhamos para os conhecimentos próprios das linguagens 

artísticas como ação educativa na cultura escolar, para compreender e caracterizar as 

intersubjetividades dos arte-educadores. Essas interações não acontecem a priori, como 

se estivessem numa ―área de transferência‖. São concretizadas em espaços, em eventos 

determinados num tempo, veiculando conhecimentos intencionalmente legitimados, 
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cujas configurações dependem da racionalidade subjacente aos projetos propostos para a 

realização desses eventos. 

 Therrien e Souza (2000), quando abordam a cultura docente e a gestão 

pedagógica, tratam da gestão do tempo e do espaço, cujas possibilidades e limites são 

previamente estabelecidas pela normatização da gestão escolar.  

Como componente instituído, o tempo escolar circunscreve os limites e as 

possibilidades do conjunto de atividades e interações desenvolvidas pelos 

docentes. A tradição pedagógica anexou uma concepção linear e seqüenciada 

do tempo à cultura escolar. Essa cadeia temporal é demarcada por atividades 

próprias e previsíveis que contribuem para legitimar o processo de 

escolarização, assim como o trabalho docente. (...) As possibilidades e limites 

de gerência das atividades e interações pelas docentes são demarcados pelas 

condições dadas por esse espaço físico circunscrito e o conjunto de 

experiências às quais as docentes recorrem para desenvolver o seu trabalho 

pedagógico. (2000, p. 124-125). 

 

Sacristan (2008) nos traz valiosa contribuição para ampliar a compreensão dos 

tempos e espaços na formação do arte-educador, tendo em vista a produção de saberes. 

Ao discorrer sobre o valor do tempo na educação, lembra que o processo educativo em 

seu mais amplo significado não se reduz ao tempo e ao espaço institucionalmente 

designados para esse fim. Esse caráter tem raízes na racionalização da produção. 

Conforme Bourdieu (2008), o capital cultural ou a formação do gosto é adquirido 

socialmente, em grande parte no ambiente familiar, cuja legitimidade é reforçada ou 

dissimulada. Consoante Sacristan, as tecnologias da informação colaboram com 

mudanças necessárias nas instituições formativas — escolas e universidades — no 

sentido de forçar o rompimento da ideia engessada de espaços e tempos escolares, pela 

possibilidade de realização de trabalhos e estudos em lugares e tempos não fixos. “Será 

necessário cambiar o, de lo contrario el aparato escolar será anulado por iniciativas 

externas”. (SACRISTAN, 2008, p. 53). 

Além da revolução que as tecnologias digitais trazem como contribuição para 

questionar os espaços e tempos da educação formal, o ensino das Artes vem, por um 

longo tempo, exercendo esse papel transgressor nos conflitos vividos por muitos arte-

educadores na luta para desenvolver a Educação Estética que potencialize o pensamento 

criador.  

A intencionalidade e a ação explicitamente política da distribuição de poderes na 

produção colaborativa de saberes favorecem o desenvolvimento da autonomia do 

trabalho docente legitimado na dialogicidade dos saberes, cujas condições de trabalho e 

formação estejam condizentes com essas ações. 
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Considerar os tempos e espaços formativos nos processos de aprendizagem 

exige pôr em questão as condições impostas pela cultura escolar ao ensino das Artes. 

Ao promover uma compreensão ampla dos mundos sistêmico e vivido do ambiente 

escolar, a recriação das possibilidades de reinvenção de tempos e espaços condizentes 

com os aspectos escorregadios e nômades da Educação Estética passa pela promoção da 

escola como comunidade de aprendizagem, articulada a projetos de formação 

colaborativa. Mais adiante, arte-educadores compartilham seus modos de lidar com a 

gestão de tempos, espaços e presenças instituídas, pela conquista de lugares onde a Arte 

possa estar na escola, inerente às dimensões silenciadas no processo de ensino-

aprendizagem. 

Blauth (2007) considera que a revolução digital a qual assistimos no presente 

momento requer uma reconsideração do ensino da Arte ainda enfocado nos meios 

convencionais. Com a inserção e a inter-relação dos meios virtuais, os procedimentos de 

representação de objetos se invertem. O sujeito cria o objeto e, ao mesmo tempo, ele 

interage. Não podemos desconsiderar o fato de que, em todo o percurso da humanidade, 

sempre ocorreram inovações tecnológicas. A imagem, ou qualquer outra expressividade 

artística, é resultante dos meios empregados e irá refletir a sua posição histórica e 

cultural.  

Nos procedimentos interativos em rede, a produção visual é acionada por meio 

de algoritmos, cujas imagens são transformadas em pixels
10

, que são unidades discretas, 

quantificáveis e, por isso, digitais. Nesse processo de interação, altera-se o conceito de 

original e cópia, por meio de procedimentos que envolvem ações de recortar, alterar, 

copiar etc.  

A autora denomina ―espaço de passagem‖ o processo de interação e colaboração 

de propostas artísticas por meios digitais, cujo processo é mais significativo do que uma 

obra/imagem pronta e acabada para ser exposta. Esse espaço de passagem propicia a 

interação de áreas diversas de conhecimento. O uso dos meios digitais no processo 

colaborativo de Educação Estética faz emergir outras significações. Nessa direção, vale 

ressaltar com Pierre Lévy (1999), que o processo de colaboração via ciberespaço, nem 

sempre propicia o desenvolvimento da ―inteligência coletiva‖. É preciso estar atento às 

novas formas de isolamento e avalanche de informações desprovidas de sentido; da 

dependência do tipo de interação; da dominação e exploração por parte dos centros de 

                                                 
10

 A menor unidade gráfica de uma imagem  matricial, e que só pode assumir uma cor por vez (Dicionário 

Aurélio eletrônico Séc. XXI. Versão 3.0 - 1999). 
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controle.  

Demo (2006), ao aprofundar o tema da formação permanente no contexto das 

tecnologias, nos traz uma série de fatores, evitando uma leitura superficial que 

geralmente esbarra na facilidade trazida pelas tecnologias digitais ou na crítica ao 

monopólio mercadológico em relação à formação. Semelhante ao pensamento de 

Sacristan, Pedro Demo vê nas tecnologias educacionais, de modo particular o 

ciberespaço, a oportunidade de as pessoas estudarem em qualquer lugar e em qualquer 

tempo, desfazendo a noção de que a formação só é possível em tempos, espaços e 

condições privilegiadas. 

De modo responsável , contudo, levanta uma série de questões quando alerta 

para a idéia de que ―não podemos fazer do trânsito de informações, que é o forte dessas 

tecnologias, a própria aprendizagem (DEMO, 2006, p. 19). Esta asserção das condições 

que otimizam a aprendizagem é o que nos interessa neste estudo. De que modo os 

tempos e lugares estão proporcionando a aprendizagem entre arte-educadores? A que 

tempos e lugares de aprendizagem, de fato, os professores que lidam com Arte na escola 

têm acesso? Que espaços são articulados nas estéticas do cotidiano? 

Não somente os projetos formativos mediados pelo que o autor denomina de 

―nova mídia‖ que geralmente são conhecidos como cursos de Educação a Distância ou 

e-learning,muitas propostas formativas com caráter de treinamento ou capacitação 

configuram-se num monólogo reflexivo, pelo fato de centrar seus objetivos na instrução 

em detrimento da aprendizagem. Antes de ter a mediação tecnológica como causadora 

da carência de aprendizagem, Demo chama atenção para a necessidade de aproximação 

entre o campo do conhecimento pedagógico e o das tecnologias educacionais. A 

distância dos educadores da reflexão e elaboração de propostas educativas no campo das 

tecnologias só favorece a ―prepotência tecnológica, porque não havendo interlocutor 

válido, o crescimento deste setor se dá na mais solta libertinagem‖. (DEMO, 2006, p. 

16). 

Cabe aos educadores e, em nosso caso, aos arte-educadores, ocupar seu lugar de 

direito na configuração do ambiente que proporciona aprendizagem em colaboração 

com os demais profissionais que lidam com as tecnologias educacionais. É essa 

colaboração que pode garantir o uso da tecnologia como parceira na ―reconstrução 

compartilhada de conhecimento inovador‖. A tecnologia continua linear e sequencial. O 

ser humano em diálogos interculturais é que viabiliza a aprendizagem, a qual não é 

sinônimo de acesso a muita informação ou de aula em sua concepção instrucionista. No 
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âmbito da formação, seja qual for o campo de conhecimento, a aprendizagem se 

legitima na dimensão colaborativa; ―indivíduos isolados não podem mais dominar o 

conhecimento‖. Neste sentido, é preciso estar atento ao caráter arbitrário do estudo 

virtual como mediação que pode ser também isolacionista.  

Como no mundo virtual do ciberespaço a comunicação não exige referência 

física fixa, as comunidades de aprendizagem representam modos potenciais de gerar o 

diálogo construtivo de saberes entre os diferentes profissionais reunidos pelo interesse 

em determinado terreno, cujo conhecimento se constitui de certezas provisórias. No que 

diz respeito a projetos de formação docente, assunto que nos interessa, o papel da 

universidade, na óptica de Demo, ―é facilitar a formação de comunidades de 

aprendizagem‖ (p. 28), tanto em situações formais acadêmicas como em outras 

modalidades, em tempos e lugares diversos numa perspectiva intercultural. Com efeito, 

a relação entre professor e aluno, diletante e especialista, artista e professor, professores 

pesquisadores da escola básica e pesquisador acadêmico, cede lugar à compreensão de 

que todos aprendem e inventam os modos de aprender, seja qual for a mediação ou 

mediações da aprendizagem. 

A criação de projetos formativos tendo em vista desenvolver a autonomia dos 

sujeitos envolvidos requer ―ter no outro lado da relação não um submisso, subserviente, 

mas um parceiro que pretendemos motivar a ponto de saber pensar por si mesmo‖. 

(2006, p. 47). Para esse fim, é preciso conceber as tecnologias educacionais como meio 

e a aprendizagem como finalidade por excelência. Nesse contexto, a tecnologia deve 

estar no seu lugar, como mediação. Os problemas surgem geralmente com a imposição 

do mercado, que insiste em conceber treinamento com aprendizagem. Logo vemos que 

essa concepção instrucionista de formação independe da tecnologia utilizada, seja o 

texto digital no ciberespaço ou o livro na biblioteca. A condução do processo de 

aprendizagem pode continuar como cópia ou repasse de conhecimentos em ambos os 

modos de acesso ao conhecimento. Aprendizagem no sentido colaborativo da produção 

de saberes requer propostas formativas que deem condições aos professores de 

participar da elaboração do próprio projeto formativo, de elaborar ―projeto pedagógico, 

material didático, textos autônomos para que sabendo aprender bem, consiga fazer seu 

aluno aprender bem‖. (2006, p. 62). 

Outro aspecto e discussão é a circunstância virtual de aprendizagem como sendo 

fator que desqualifica a formação mediada pelas tecnologias. Segundo Demo, a 

dimensão virtual, condição humana, não pode ser reduzida a produtos das tecnologias. 
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―Virtual não se contrapõe ao real‖. (DEMO, 2006, p. 88). A compreensão modernista da 

realidade restringe sua existência a fenômenos físicos. A mente humana, desde sempre, 

gerou significados não físicos. A Educação Estética na perspectiva intercultural tem um 

vasto percurso já feito nessa dimensão em diferentes linguagens, aspectos inerentes ao 

processo de expressão do conhecimento de mundo que o currículo escolar tem refutado 

quando insiste em formatá-la na razão instrumental. Com efeito, essa dimensão virtual, 

no sentido do trabalho com a imaginação que no ciberespaço se aproxima das 

possibilidades de simulação do real, pode também não tornar possível a ação do 

pensamento criador. 

Transpondo a atitude de afastamento ou indiferença dos educadores de 

mediações que os interesses de mercado tendem a instrumentalizar, os tempos atuais 

exigem que nos aproximemos para termos condições de interferir e propor projetos 

contextualizados nas estéticas do cotidiano dos arte-educadores em suas condições de 

trabalho e trajetória de formação intercultural. Desse modo, Demo aponta para 

diferentes modos de treinamento de professor de modo ―presencial‖, particularmente as 

capacitações das ―semanas pedagógicas‖, intensamente ―distantes‖ de suas expectativas 

de formação e condições de trabalho. Lembrando Sacristan, é preciso romper com 

tempos e espaços especiais de formação e engendrar redes de colaboração permanente 

entre os professores em diferentes modalidades e mediações. No quadro a seguir, vemos 

a aprendizagem constituída numa comunidade de aprendizagem mediada pelo 

ciberespaço, cujas condições de argumentação do conhecimento produzido são visíveis. 

Em relação à nossa realidade, veremos nos capítulos seguintes que essas condições 

situadas no contexto de trabalho e formação otimizam certos modos de interação e 

esvaziam de sentido outras mediações. 

 

Aprendizagem colaborativa da comunidade virtual arte-

educar@yahoogrupos.com.br formada por artistas, arte-educadores da educação 

básica, professores universitários e pesquisadores de todo o Brasil interessados na 

Arte-Educação. O grupo foi organizado por pesquisadores da Escola de 

Comunicação e Artes da USP
11

 

 

André 

Sousa: 

 

- Caros Professores, estou precisando, mais uma vez, da ajuda de vocês no especial de 

Arte que estamos fazendo para a Nova Escola. Muita gente boa me escreveu contando 

dos projetos que fazem. Agora estou precisando de algo mais específico, que vocês 

certamente têm na ponta dos dedos para me dizer: eu gostaria de fazer um 

levantamento de 20 atividades que vocês façam com seus alunos em aulas de arte e 

que dêem certo. Por exemplo: como fazer uma oficina de maquiagem? O que é 

                                                 
11

 Os nomes são fictícios. 
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necessário para produzir tintas numa aula de pintura? Como escolher o figurino para 

uma apresentação de dança? Como ensinar os pequenos a fazer dedoches? 

Ana Rosa: 

 

- André, fico preocupada quando vejo que ainda se pensa que a disciplina ARTES na 

escola se restringe ao fazer artístico. A própria palavra ATIVIDADE, segundo Mirian 

Celeste Martins, deveria ser revista. Eu também a usei no meu livro, referindo-me a 

atividades de discussão estética visual, em 2003. O problema é que quando uma revista 

como a Nova Escola divulga a idéia de que Artes é (só) produção, ficam de fora 

(deslegitimizadas) outras formas de construção do conhecimento na área, como a 

leitura estética, por exemplo. Como você mesmo diz: e outras coisas assim, nessa linha, 

muito recorrentes em aulas de arte. Pois é justamente a recorrência nas aulas de Artes 

que temos que combater.  Cito uma frase de Ana Mae Barbosa no artigo ZIG/ZAG, 

Arte/Educação e mediação (Anais do 20º Seminário Nacional de Arte e Educação, 

Montenegro, out/ 2006): O diálogo frente à obra é o melhor antídoto contra a cultura 

do silêncio das escolas e museus na qual vicejam a prepotência, o autoritarismo e a 

hipocrisia. A leitura estética não pode mais ser menosprezada nas aulas de Artes. Será 

que os professores não gostariam de divulgar suas experiências com 

leitura/discussão estética? 

Através de discussões geradas por leituras de imagens da arte é que os alunos 

compreendem a verdadeira utilidade do ensino da arte nas escolas. Fazer por fazer, se 

faz em casa, até a mãe e a tia podem ensinar a fazer certas "atividades", mas enquanto 

construção do conhecimento subjetivo e artístico só associando o contato com imagens 

e a história da arte.  

Beijo a todos (as). Com um abraço, Ana Rosa 

Gabriela: 

 

- Ana Rosa, concordo com você quando questiona a palavra ATIVIDADE. Eu mesma 

já risquei esta palavra das minhas aulas. Mas também não podemos esquecer que o 

fazer artístico deve estar ligado à leitura estética. Creio que cabe a cada professor de 

artes dá o direcionamento em suas aulas. Uma mesma aula pode ser dada de várias 

maneiras: valorizando somente o "fazer, o produto final", ou então com apreciações, 

leitura estética. Sou formada em História da Arte pela UERJ e procuro em todas as 

minhas aulas trabalhar imagens, fazer meus alunos refletirem através destas, antes de 

começarem a produzir seus trabalhos. Tenho tido muito êxito nisso e uma ótima 

receptividade por parte dos alunos e das escolas que trabalho. Neste caso, o André 

pediu-nos sugestões de atividades, agora a forma como estas serão trabalhadas pelos 

professores em sala cabe a cada um fazer seu direcionamento da melhor maneira 

possível. Nós arte-educadores temos que parar também com vários preconceitos 

em torno de certas atividades que por muitas vezes nós temos que dar conta nas 

escolas (dia das mães, pais, natal, páscoa, etc...). Ao invés de achar que tudo é muito 

supérfluo e frívolo, temos que dar um giro de 360º e reverter para que estas propostas 

sejam identificadas e trabalhadas  dentro de nossos objetivos principais como arte-

educadores. Acredito termos formação e capacidade para isso.  

Beijos, Gabriela. 

Lúcia: 

 

- Gabriela e todo, gostei muito do que você diz em "[...]Nós arte-educadores temos que 

parar também com vários preconceitos em torno de certas atividades que por muitas 

vezes nós temos que dar conta nas escolas (dia das mães, pais, natal, páscoa, etc...)‖. 

Não risquei a palavra ATIVIDADE das minhas aulas, não. Até porque ela tem seu 

significado e sua utilidade. É em atividades como fazer tintas, massas, etc que 

acredito serem construídos alguns conhecimentos importantes também. Minhas aulas 

no curso de Pedagogia são teóricas apenas, o programa prevê alguns seminários, feitos 

pelos alunos, que acabam por acontecerem de forma teórica também; não sei se pela 

falta de prática deles ou por preguiça mesmo, hehe. Mas o que vejo é que as 

atividades que fazemos, extras, são necessárias, pois simplesmente não têm o 

conhecimento! Acho que atividades devem ser feitas, sempre! Como você mesma 

disse (que também gostei!) "cada um fazer seu direcionamento". As atividades em 

gravura que faço com os alunos do curso de publicidade têm por objetivo, bem claro, 

por sinal, o entendimento prático do conceito de reprodução seriada. Muitos deles não 

sabem. Não são raras as vezes que, ao fazerem matrizes com seus (deles) nomes 

escritos, se surpreendem quando imprimem, pois (segundo palavras deles): "Uia, 

professora, sai ao contrário!"... Quando tiram duas cópias sem colocar tinta novamente, 

se surpreendem que "sai clarinho"... Enfim, é um conhecimento que não acontece "por 

acaso" e que a atividade prática, desenvolve. Beijinho, Lúcia 
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Gabriela: 

 
- Lúcia, quando afirmo que risquei estou querendo dizer que a substituí por "produções 

artísticas" pois apesar de ser apenas uma nomenclatura eu acho que nomeando desta 

forma imprimimos um caráter artístico maior. Enfim alguns toques que às vezes fazem 

diferença na forma dos alunos encararem as aulas. Que bom que também pensa no 

quanto é importante o fazer artístico e aplica isso no seu dia a dia.  

Beijos, Gabi. 

 

A atenção para com os códigos culturais de professores e alunos na Educação 

Estética requer a compreensão de que se deve utilizar múltiplas tecnologias, desde 

aquelas artesanais presentes na cultura popular à própria expressão corporal articulada 

às tecnologias contemporâneas. O importante não é o uso de uma ou de outra mediação, 

mas que estas possibilitem o processo criador. 

Tânia Callegaro e Adriana Portella (2002) abordam sobre projetos de Arte-

Educação mediados pela internet, em museus virtuais e ambientes de aprendizagem, 

situando-nos diante de novos desafios quando interagimos por meio das tecnologias 

digitais, principalmente quando falamos de experiências estéticas relacionadas aos 

ambientes virtuais disponibilizados pela web. Ancorada na abordagem multicultural de 

Jesus Martin Barbero, Callegaro (2002) atenta para a importância da atitude crítica, 

criativa e política ante tantos projetos educacionais existentes na internet e da ocupação 

de seus espaços para promover um tipo de ensino de Arte mais próximo do movimento 

e do hibridismo cultural. Essas reflexões emergiram de experiências entre artistas da 

telemática e arte-educadores no desenvolvimento de atividades artísticas propostas na 

internet para visitas ao museu virtual do Projeto Portinari e na utilização de softwares 

gráficos junto a estudantes.  

As experiências mostraram como a internet, mais que o uso de um software no 

computador, possibilita a interação. O comportamento humano se constitui no próprio 

objeto estético e intensifica o diálogo. O meio produz subjetividades. Dependendo de 

como as tecnologias são pensadas, planejadas e oferecidas para possibilitar experiências 

artísticas, ela está produzindo um tipo de racionalidade e esse contexto é "componente 

definidor da experiência artística e estética". (2002, p.143).  

Os grupos de professores e artistas pesquisadores analisaram diferentes 

ambientes virtuais com propostas de Arte-Educação e perceberam que os objetivos 

estão mais voltados para a divulgação comercial da Arte do que para a promoção de 

espaços para criação e participação coletiva. Os organizadores dos sites falam para os 

outros e não com os outros. Demonstram uma explícita racionalidade tecnicista, na 

medida em que suas propostas se resumem a exercícios repetitivos e estanques, 

esvaziados de releituras ou intervenções simuladas, o que, na compreensão de Pierre 
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Lévy (1999), é um dos recursos específicos dos ambientes virtuais. Para ser 

significativo, o uso dos espaços virtuais na Arte-Educação deve ser acompanhado de 

experiências estéticas que possibilitem múltiplos modos de presencialidades na 

interação criativa, atitude crítica despida, porém, de preconceitos, atenta às 

subjetividades produzidas nos diferentes espaços. 

O espaço da Internet aponta para o ensino da Arte contemporânea, os 

projetos colaborativos — em parceria, coletivos e interculturais — e os 

trabalhos "in progress" mediados pela máquina. A educação da Arte na 

internet insere-se na mudança do paradigma da educação, da ciência e da 

Arte, que sai da análise do objeto e vai para as suas relações, da estrutura 

para o processo. O contexto é componente definidor da experiência artística e 

estética. (CALLEGARO, 2002, p. 143). 

 

 Os espaços mediados pelas tecnologias digitais, por se apresentarem como 

portadores dessa proposta, não garantem a otimização da aprendizagem. A análise de 

sites realizada pelos pesquisadores artistas-educadores atesta a pouca interação 

proporcionada e não apresentam uma preocupação com a diversidade cultural. O 

tecnicismo é enfatizado na medida em que as propostas se limitam a meros exercícios 

sem alterações com base na intervenção dos outros. 

 Essa ideia de mediação e de colaboração vem ao encontro da especificidade dos 

espaços de aprendizagem entre arte-educadores que buscamos compreender em nossa 

investigação, já que essa proposta formativa pode ser implementada em consonância 

com qualquer área de conhecimento. No campo da Arte-Educação, o consenso diz 

respeito a "construir espaços de confiança e de possibilidades para as pessoas poderem 

lidar com o antagonismo e a incerteza", próprias da natureza estético-artística. "O 

consenso é apenas um momento da discussão, mas não o fim dela", no intuito de definir 

regras e cronogramas para o desenvolvimento dos projetos e tecnologias a serem 

utilizadas. (2002, p. 146). 

 Neste sentido, acordamos com Borges Neto e Mattos (2007), na ideia de que "a 

mediação não é neutra". Dependendo das condições e de posições em que os saberes são 

mobilizados, os elementos de mediação imprimem preferência a determinadas 

dimensões da interação, enfatizando ou escondendo outros elementos que não condizem 

com a intencionalidade da proposta formativa.  

Nessa perspectiva epistemológica, a abordagem que considera o caráter 

mediador das intersubjetividades não visa à produção de consensos ou exclusão de um 

tipo de mediação sobre outra. Mas procurar auscultar as trilhas sonoras de conquistas, 

reinvenções  e possibilidades que o próprio saber em trânsito altera e é alterado nas 
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intersubjetividades e contextos culturais em que as interações acontecem, sobretudo em 

relação às condições de trabalho e formação. 

 Uma vez que o contexto estriado da cultura escolar determinou um espaço 

restrito e equivocado para a Arte na escola, este terreno curricular requer constantes 

resistências no sentido de tornar-se significativo. Para isso, os professores precisam 

conquistar os lugares e reinventá-los. Os espaços virtuais, caracterizados pela 

perspectiva instrumental dos saberes e informações veiculadas, de modo geral, ainda 

não se fazem presentes na cultura docente e particularmente na cultura dos arte-

educadores.  

A diferença na compreensão dos conceitos de espaço e lugar em Borges Neto e 

Mattos (2007) vem contribuir com essa dinâmica do ainda não conquistado. "O espaço é 

uma construção constituída de objetos e ações, que pode ser pública ou privada. O lugar 

é o espaço carregado de significação". (2007, p. 06). O acesso de arte-educadores aos 

espaços virtuais e a tantos outros locus culturais, participando ativamente da elaboração 

efetiva de propostas formativas, é que pode transformar estes espaços em lugar 

significativo e potencializador de experiências estéticas na cultura escolar. Essa relação 

requer outro tempo; momentos para que os professores compartilhem suas experiências 

estéticas. Desse modo, nosso foco se volta para as formas em que os arte-educadores se 

apropriam desses espaços e os transformam em lugares onde suas estéticas do cotidiano 

transitam e dialogam com outros saberes.  

 Duarte Jr (2004) analisa o conceito de simulação situado na ―hiper-realidade‖ 

produzida pelos instrumentos tecnológicos contemporâneos, examinando criticamente 

as consequências para a educação da sensibilidade. Nesse contexto cibernético, nossas 

impressões sobre o mundo proveem menos de experiências interpessoais e mais de 

elaborados sistemas de comunicação que induzem as pessoas a interagir com 

representações de coisas e pessoas. Simular é ―fazer de conta, fingir, aparentar‖. (2004, 

p. 112). O simulacro é apresentado de modo alterado no intuito de produzir a atração 

que a situação real diminui ou elimina. O próprio corpo humano guarda pouquíssimas 

características humanas ao tornar-se um produto consumível. Esse clima de simulação 

forja um conhecimento distanciado de nossas experiências culturais. 

 A perspectiva da aprendizagem entre arte-educadores, tendo em vista o 

compartilhamento de experiências estéticas originadas das vivências em grupos sociais, 

representa um percurso na contramão da lógica mercantilista que aposta nos simulacros 

de estética humana no intuito de tolher o pensamento criador. Por outro lado, a 
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mediação virtual possibilitada pelas tecnologias digitais chega cada vez mais às escolas, 

tanto como mais um recurso pedagógico, quanto para o desenvolvimento de projetos 

voltados para a formação de professores nos moldes de Educação à Distância. Desse 

modo, incluir esses recursos nas experiências de compartilhamento e elaboração de 

saberes entre arte-educadores requer uma atitude crítica do uso, de modo que o grupo 

indague e avalie constantemente sobre a contribuição ou cerceamento das estéticas do 

cotidiano em seu processo formativo. 

 Ainda segundo Duarte Jr, é preciso estar atento ao interesse do mercado no 

processo de regressão da sensibilidade que nos torna vulneráveis a considerar tudo 

válido no processo educativo e, especificamente, na concepção de Estética que rege as 

seleções de conteúdos para o currículo de Arte-Educação. Considerar, entretanto, que 

computadores e internet sejam responsáveis pela regressão da sensibilidade é uma visão 

reducionista que também não favorece o cuidado com as interações sensivelmente 

significativas. ―O cerne da questão não se encontra nos meios tecnológicos, mas nas 

políticas que regem a sua utilização‖ (DUARTE JR., 2004, p. 152), as quais, no âmbito 

educacional, são planejadas e executadas com base na racionalidade instrumental.   

 Na perspectiva da hibridez cultural, acercar-se de lugares próprios da 

racionalidade instrumental, em busca de reinventar experiências estéticas entre arte-

educadores — como é o caso dos espaços virtuais — significa correr riscos de frustrar 

as possibilidades de compartilhamento de saberes culturais do mundo vivido ainda não 

colonizado pelos sistemas simulados da sociedade automatizada. Por outro lado, ―não é 

inverdade dizer da riqueza dos diálogos culturais que provocam outros parâmetros 

estéticos, indomáveis‖,  densos de significados pela ação antropofágica de não subjugar-

se a ―coleções‖. Pelo contrário, percorrer o caminho marcado pelas migalhas de pão das 

estéticas do cotidiano dos contextos situados na prática educativa de nossas escolas 

(COSTA, 2006, p. 207).   

 A complexidade social dilui a concepção de professor como detentor de um 

saber a ser transmitido em meio a múltiplas mediações de acesso a informação e 

constante reinvenção dos modos de conhecer o mundo. Essa realidade exige dos 

processos formativos uma atenção para as relações que ora se instituem entre educação-

trabalho-currículo-tecnologia no acesso e produção de bens culturais.  

Não somente a inserção, mas também a produção de tecnologias digitais, como 

recurso  educacional, deveriam estar em constante diálogo com os sujeitos em contexto 

situado da cultura escolar, com o fim de se afirmar como potencial criador e 
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democratizador do saber, capaz de alterar as políticas de formação que continuam a 

rezar pela racionalidade instrumental. A pesquisa-ação se inscreve nessa perspectiva 

ético-política, de desenvolvimento e valorização do professor como produtor de saberes. 

Nessa linha, a investigação de cunho colaborativo não se realiza apenas como meio 

metodológico de realização de mais uma pesquisa acadêmica, mas interessa o sentido 

epistemológico de produzir conhecimentos com os professores em contexto de trabalho, 

incluindo todas as contingências dos conhecimentos provisórios, multirreferenciais e 

interculturais próprios à epistemologia da prática no compartilhamento de saberes entre 

arte-educadores. 

Faz-se necessário romper as barreiras estanques das grandes narrativas 

epistemológicas, possibilitando leituras multirreferenciais do mundo, gerando 

‗novos espaços de aprendizagem‘ e de significados. Ao educador resta o 

desafio de gerar novos processos educacionais fundados em projetos 

pedagógicos que admitem flexibilização com novas concepções de currículo 

e de formação. (DIAS, THERRIEN e BRANDÃO, 2003). 

  

Ao afirmar o professor como produtor de saberes na prática, as políticas de 

formação e de currículo devem criar condições para uma prática reflexiva com 

possibilidades de compartilhamento de saberes entre os professores, agentes sociais 

provenientes de instituições que sistematizam o conhecimento educacional e outros 

sujeitos, portadores de referencias culturais de espaços não acadêmicos e não escolares. 

É neste sentido que pensamos sobre a contribuição da pesquisa-ação no contexto 

específico dos arte-educadores de escolas públicas. 

Além dessas reflexões mais gerais, em torno das principais categorias do estudo 

ora realizado, outros temas poderão surgir articulados a estes, conforme a coprodução 

dos professores colaboradores exigir a ampliação dos significados emergidos das 

intersubjetividades com outros diálogos teóricos.  
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3 A METODOLOGIA DA PESQUISA-AÇÃO COLABORATIVA FORMULADA 

DURANTE A INVESTIGAÇÃO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na verdade essa minha participação no 

Maracatu foi mais uma pesquisa. A pesquisa 

era se deliciar desse momento; inseri-me nesse 

contexto, nessa cultura. Tive as primeiras 

lições com o (...). Ele iniciou trabalhando o 

nosso corpo, articulando, trabalhando nossos 

movimentos. Foi através desses movimentos 

tão bem trabalhados que eu trouxe o público da 

avenida, agora no carnaval, pra junto de mim. 

Eu nunca pensei que eu fosse tão amada, se 

eles pudessem tinham me colocado no braço, 

porque foi essa minha cadência, foi esse meu 

movimento, eu trabalhei toda a ginga do 

Maracatu. (09/06/2007 — Prof. M). 
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Nossa pesquisa está ancorada nos saberes da prática, produzidos nas estéticas do 

cotidiano dos arte-educadores e seus significados compartilhados e desenvolvidos em 

processos de aprendizagem. A elaboração do fenômeno em estudo se fez pelo diálogo e 

estabelecimento de interesses comuns entre o saber acadêmico e o conhecimento da 

ação. Essa criação é evidente quando os professores colaboradores em interação com 

nossos objetivos acadêmicos inventaram significados próprios à compreensão do 

estudo, tendo em vista a valorização profissional do arte-educador e a aprendizagem 

significativa pela qual a intervenção pedagógica é responsável. O fenômeno em estudo 

toma consistência também pela aproximação entre pesquisa e prática, a fim de 

consolidar um saber que seja ajustado à própria prática. 

 A constituição das condições para a realização da pesquisa deve ser entendida 

como negociação, na feitura de três processos simultâneos: ação, pesquisa e formação. 

Nesse processo, a reflexividade é o espaço de coprodução e intercompreensão, onde se 

restabelece a experiência da prática, servindo ao mesmo tempo para a formação e para a 

investigação. Em relação à pesquisa, elaboramos conhecimentos com base no discurso 

interativo, onde cada participante deixa seus traços etnometodológicos de compreensão 

do estudo em foco (COULON, 1995).  

O que denominamos de pesquisa-ação resultou da reflexão coletiva, antes, 

durante e após dos momentos de compartilhamento entre arte-educadores durante a 

pesquisa de campo. A própria questão em estudo nos fez assimilar contribuições das 

diferentes vertentes metodológicas de pesquisas no campo da Educação, que 

compartilham a produção de saberes com os professores, além da ação clássica de coleta 

de dados para posterior análise, pelos parâmetros da racionalidade científica. Desse 

modo, nos acercamos de estudos realizados com base na concepção de pesquisa, 

desenvolvida por grupos canadenses, articulando com investigações que têm referência 

inglesa da pesquisa-ação na Educação, trazendo elementos que ambos ressaltam de 

modo distinto, os quais contribuíram para a formatação do caminho percorrido no 

desenvolvimento do nosso estudo.  

Há mais de 40 anos, a pesquisa-ação surgiu na Inglaterra no intuito de promover 

a colaboração entre professores e especialistas, considerando que ―a elaboração teórica e 

prática curricular se desenvolve interativamente no contexto escolar‖ (ELLIOT, 1998, 

p. 138). Para isso, havia o interesse de pesquisadores em legitimar as intervenções 

externas no local de trabalho do professor pela consolidação do entendimento de que a 
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escola e mais precisamente a sala de aula é o contexto próprio de aprendizagem para 

ambos — professores e especialistas. 

A crítica a Schulman é reforçada pelo fato de o conhecimento pedagógico da 

matéria fazer a relação entre o conteúdo e as estratégias didáticas do professor; entre o 

conhecimento pedagógico do conteúdo e os métodos de ensino. Apoiado em Socket, 

Elliot (1998) advoga a distorção que Schulman faz do conhecimento prático do 

professor quando distingue o contexto da pesquisa da contextura acadêmica. A 

linguagem acadêmico-científica dos pesquisadores se sobrepõe à esfera intersubjetiva 

da prática docente, ao descrever as observações em sala de aula num esforço de dar 

corpo a um conhecimento imparcial e neutro. 

Esse modelo de pesquisa prioriza a reflexão sobre a ação, destinando-se a 

atender a análises externas, tendo em vista a avaliação de desempenho. Na reflexão em 

ação, os conhecimentos são produzidos durante os processos de ensino-aprendizagem. 

A pesquisa-ação sintoniza na pesquisa dos saberes conquistados na prática docente 

quando visa ao desenvolvimento da autonomia de professores, a qual significa 

considerá-los como parceiros ativos na formulação de conhecimentos em diversas 

práticas curriculares, inserindo-os nos projetos de formação contínua. 

Este sentido formativo das práticas curriculares vem a ser explicitado por 

Stenhouse (1975), quando diz que, para haver desenvolvimento curricular, é preciso 

desenvolver o professor. A colaboração dos acadêmicos tem a prerrogativa de criar 

junto com os professores estratégias investigativas de ensino, de modo a desconstruir o 

engessamento da rotina escolar, que tende à reprodução e repetição de rituais, 

encorajando-os a experimentar os modos de pensar e agir sobre os desafios que se 

apresentam como problemas no alcance dos objetivos educacionais. 

O sentido formativo se configura também quando as experiências são 

compartilhadas entre os professores e pesquisadores, não apenas para resolver 

problemas, mas também para que a autonomia se concretize no desenvolvimento da 

capacidade de controle sobre sua prática docente e sua trajetória de formação.  

Essa interdependência da prática em relação à formação docente visa a ensaiar 

outra cultura de política educacional, cujas normas institucionais não tomem o lugar das 

iniciativas inovadoras nas escolas, tampouco causem sua inibição. Pelo contrário, deve 

estabelecer espaços instituintes para incentivar o diálogo entre o que se apresenta como 

normativo e as contingências da prática docente, ensejando certezas provisórias 
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legitimadas pelos contextos singulares que validam e exigem esse modo de lidar com a 

cultura escolar.  

Por outro lado, Elliot chama atenção para os tipos de pesquisa-ação cuja 

colaboração é estabelecida com base em cursos, reforçando o papel do acadêmico como 

facilitador do compartilhamento de saberes, diminuindo a atribuição dos sujeitos do 

trabalho docente em elaborarar teorias educacionais. Nessa direção, ―a pesquisa-ação 

deixa de representar uma perspectiva crítica na condução das questões humanas para se 

tornar uma fonte de técnicas de razão instrumental em organizações humanas‖. (1998, 

p. 150). 

Com base em suas experiências de pesquisa-ação, cuja concepção manifestava-

se na dimensão ampla de racionalidade, sem descartar, contudo, o aspecto crítico da 

produção do conhecimento, Elliot faz referência a características necessárias a uma 

investigação dessa natureza. Pôr em evidência os saberes da prática docente não 

significa ser negligente com os conteúdos de ensino, mas estabelecer constante relação 

entre os conhecimentos das matérias e as experiências docentes.  

Semelhante ao nosso estudo, a organização dos grupos de estudo nas pesquisas 

realizadas por Elliot (1998) reuniu professores em equipes interdisciplinares, centradas 

nas discussões do ensino de ―matérias desvalorizadas pelos alunos e por seus pais, como 

não importantes para o mundo do trabalho‖. A elaboração teórica na pesquisa-ação 

consiste na organização de ―teorias tácitas‖ dispostas em discurso aberto, dialogando 

com outras abordagens teóricas e próprias do mundo da vida, não no sentido de validar 

ou refutar os achados empíricos, mas de expor os conhecimentos, desfazendo a ―postura 

contemplativa‖, a tradicional relação hierárquica de quem analisa e de quem é 

analisado, dispondo-os de modo multirreferencial e híbrido, coerente com a 

contingência do conhecimento da prática docente.       

Nessa perspectiva, a concepção de currículo segue a alternativa de Stenhouse; do 

modelo de processo em contraposição ao modelo de objetivos, o qual tem em vista 

resultados pré-fixados a serem atingidos pelos professores, relacionado ao processo de 

transmissão de informação. Pereira (1998) compreende que o currículo desenvolvido 

pelo modelo de processo requer uma atitude reflexiva perante a problemática educativa; 

demanda o diálogo e não a instrução como atividade central da prática docente e, em 

consequência, da formação docente.  

Por tal razão, a característica marcante da abordagem de pesquisa-ação, comum 

também aos estudos realizados pelos grupos de pesquisadores canadenses, ―é a de ser 
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um processo que se modifica continuamente em espirais de reflexão e ação‖, incluindo 

diagnóstico, estratégias de ação, avaliação e ampliação do entendimento das situações 

para procedimentos posteriores demandados pelo processo coletivo das atividades e dos 

modos de constituí-las (PEREIRA, 1998, p. 162). Tomamos dos pesquisadores 

canadenses a organização dessa dinâmica em espirais nos momentos denominados de 

cossituação, cooperação e coprodução.  

A ação reflexiva é um processo coletivo que implica mais do que a busca de 

soluções lógicas para os problemas apresentados. Envolve intuição, emoção, que não se 

manifesta em um conjunto de técnicas que possam ser ensinadas aos professores. A 

proposta de pesquisa-ação que tem como enfoque a reflexão sobre a prática exige 

atenção voltada para as experiências de vida escolar do professor, já que a formação 

docente tem início bem antes de sua formação inicial. A colaboração tem sentido na 

interação em grupo, numa relação dialógica entre diferentes saberes voltados para o 

tema de interesse. 

Geraldi et al (1998) fazem referência a ―falsos conceitos de professor reflexivo‖ 

em práticas formativas. A parceria do professor universitário em relação ao professor da 

escola básica é definida pela ajuda do acadêmico ao professor na reflexão sobre o seu 

trabalho. Nessa parceria, o detentor do conhecimento é a academia. A análise de 

destrezas e estratégias de ensino tendo em vista preparar um perfil de competência é 

outro falso conceito, pois se trata de uma análise técnica do processo pedagógico. A 

perspectiva segundo a qual a reflexão ocorre individualmente demonstra interesse em 

centralizar as reflexões dos professores sobre seu próprio exercício docente, deixando 

de lado as condições sociais em que seu trabalho é desenvolvido. Seguindo esse aspecto 

individual da reflexão sobre a prática, a tendência é produzir um conhecimento 

individual sobre o próprio trabalho, atribuindo ao professor uma ―carga muito pesada‖ 

de responsabilidade a respeito da eficácia de seu trabalho.  

A pesquisa-ação, ao possibilitar a prática reflexiva de professores para uma 

compreensão ampla de sua prática, não compactua com a individualização de 

responsabilidades sobre o sucesso educacional. Tenciona, todavia, valorizar o 

conhecimento que somente o professor poderá elaborar sobre os contextos de ensino e 

as consequentes demandas em relação a sua formação, com o fim de legitimá-lo perante 

as políticas da gestão do ensino e da formação. 

Os conhecimentos produzidos e compartilhados são sempre discutíveis e abertos 

a reinterpretações, tendo como referência a prática reflexiva coletiva, desfocados, 
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entretanto, de teorias academicamente legitimadas, porém, em diálogo criativo e 

respeitoso no que diz respeito às contribuições com as quais cada paradigma de 

racionalidade poderá aportar para os fenômenos contingentes da educação, reforçando a 

atitude colaborativa dos professores. É importante para o nosso estudo a característica 

de intercessão de processos geralmente planejados e operacionalizados em setores e 

projetos isolados um do outro, tais como gestão, ensino, avaliação, formação, pesquisa e 

desenvolvimento profissional.  

O papel do pesquisador tem características distintas da atitude de pesquisadores 

em outras abordagens metodológicas. O pesquisador externo, em vez de controlar e 

conduzir o pensamento dos professores sobre suas práticas, se posta como facilitador no 

intuito de instigar o que Pereira (1998) denomina como ―processos de reflexão que 

capacitem os agentes internos a gerar suas próprias críticas‖, aceitando resultados 

divergentes, sem, contudo, se esquivar de suas contribuições teóricas, em diálogos 

intersubjetivos, não se contentando em listar fenomenologicamente os conhecimentos 

de casos, mas fabricar significados amplos com o grupo de sujeitos interessados nos 

assuntos abordados, significativos para sua formação e trabalho docente.  

Nossa compreensão de pesquisa-ação na formação de arte-educadores converge 

para o que Elliot
12

 advoga a respeito do lugar da produção de conhecimento. Ser arte-

educador e fazer Arte-Educação no contexto da cultura escolar está intimamente 

relacionado à inserção em suas estéticas do cotidiano. Segundo esse autor, a 

epistemologia da prática é o campo epistemológico e ontológico do conhecimento 

contingente do trabalho docente. A esse pressuposto, ampliamos a compreensão do 

lugar de conhecimento transpondo o campo da Arte-Educação na cultura escolar, 

trazendo o compartilhamento de saberes em múltiplos espaços que favoreçam 

experiências estéticas entre arte-educadores, cujo lugar de produção de conhecimento se 

configura nas intersubjetividades dos sujeitos envolvidos e interessados na disposição 

da Arte-Educação no currículo escolar.  

Com efeito, a criação de ambientes de aprendizagem pelo uso de ―abordagens 

etnográficas‖
13

 deve favorecer uma alfabetização intercultural de professores com 

professores, e entre alunos e professores em diferentes códigos culturais, considerando 

os aspectos das diferenças, de dominação e das possibilidades de criação colaborativa. 

―É preciso não esquecer os princípios antropofágicos com os quais o Brasil iniciou sua 

                                                 
12

 Citado em Pereira, 1998 
13

 Mukhopadhyay e Moses, citado em Richter (2003) 
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conscientização de país mestiço‖. (RICHTER, 2003, p. 47).  A pesquisa-ação traz a 

contribuição da Etnografia no sentido da inserção ativa no contexto estudado, porém vai 

mais além da descrição e análise do contexto estudado, quando todos os sujeitos estão 

ativos em suas narrativas, cuja produção de conhecimento se faz presente nos saberes 

produzidos em colaboração.  

Ambas as perspectivas da pesquisa colaborativa e pesquisa-ação concebem a 

colaboração como interdependência de pesquisadores acadêmicos e professores que 

atuam na escola básica. As especificidades se manifestam nas evidências dos 

significados da prática docente e na legitimação dos saberes advindos dos projetos de 

pesquisa. Pimenta et al (2001) abordam o aspecto complementar dos diferentes modos 

de investigar com assento no paradigma da legitimação dos saberes docentes, atribuindo 

o aspecto colaborativo à partilha das atividades reflexivas e a pesquisa-ação à 

intervenção no contexto pesquisado, ambos constituindo-se mutuamente. 

A pesquisa-ação, ao enfatizar um envolvimento bem maior com o contexto 

situado, depara inúmeras limitações, sobretudo no nosso caso, quando, da parte 

acadêmica, a pesquisa é de conclusão de curso, dependente da estrutura e negociação do 

contexto da pesquisa de campo. Pimenta et al (2001) trazem uma série de limitações 

vivenciadas também em suas investigações, as quais têm diversos elementos em comum 

com a nossa investigação, como segue. 

Fazer das questões iniciais apresentadas como propostas de reflexão para o 

grupo e temas de interesse que desencadeiem ações conjuntas e consequente formação 

de conhecimento; resistências, inseguranças, ansiedades mútuas em relação aos 

interesses imediatos dos professores em receber teorias e estratégias didáticas da 

universidade, com respostas prontas e seguras; as condições do trabalho docente, que 

exige constante mobilização, geralmente traduzida em greve; o rodízio de locais e 

funções de trabalho e a precária ou inexistente formação inicial que, no caso da Arte-

Educação, é mais proeminente. A investigação de natureza colaborativa deve considerar 

estes aspectos como inerentes aos saberes produzidos.  Por outro lado, ensaiamos a 

reunião de variadas parcerias para viabilizar a estrutura mínima da pesquisa de campo, 

aglutinando equipes de técnicos e gestores, especialistas nas linguagens específicas das 

Artes Visuais e da Educação Musical, estudantes de graduação, estagiários e artistas, 

cada um trazendo colaborações necessárias à configuração da própria ação desenvolvida 

e consequente produção de conhecimento. 
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3.1 Espaços, eventos e instrumentos da coleta de dados da pesquisa 

 

Na primeira etapa da pesquisa de campo, a cossituação, nos inserimos em 

diferentes espaços com duas características: pela presença coletiva de educadores 

interessados em Arte-Educação, seja como professor polivalente dos primeiros anos do 

Ensino Fundamental, como professor específico e Arte-Educação do Ensino 

Fundamental II, como arte-educador nas ONGs e aqueles voltados para a formação do 

arte-educador. Como arte-educadora, pedagoga e professora concursada da rede 

municipal de ensino de Fortaleza, atuávamos na formação continuada de professores na 

área de Currículo e Informática Educativa. O Centro de Referência do Professor é o 

locus onde iniciamos e ampliamos os espaços de nossa pesquisa, por ser um complexo 

de variados setores destinado à formação e acesso a bens culturais. Este prédio, antigo 

Mercado central de Fortaleza, localizado ao lado da Catedral metropolitana, abriga os 

seguintes setores:  

— Biblioteca Virtual Professor Moreira Campos, composta pelo Núcleo de 

Tecnologia Educacional (NTE), O Ambiente Virtual de Ensino (AVE), o Centro de 

Informação do Cidadão (CIC) e outros ambientes voltados para a inclusão e formação 

digital de alunos, professores e comunidade em geral. 

— Galeria Antônio Bandeira e outros espaços de exposição permanente 

administrados pela Fundação Cultural (FUNCET). 

— Palco destinado a diferentes eventos. 

O entorno das galerias de exposição é destinado a variadas atividades culturais 

da Prefeitura de Fortaleza, como feiras de artesanato e outros eventos que possam ser 

realizados em espaços abertos. Em nossa pesquisa, nos utilizamos da maior parte desses 

espaços, bem como de outras salas, conforme o que as discussões e negociações que 

ocorriam no decorrer da realização dos projetos da pesquisa de campo.  

Na etapa denominada de cossituação, quando nos inserimos em diferentes 

eventos coletivos ao modo etnográfico, como observadora participante, nos inserimos 

no processo formativo que a Associação de Corais Infantis ―Um Canto em cada Canto‖ 

(ACIC) realizava junto aos educadores da rede municipal de ensino. Estávamos 

iniciando a primeira etapa da pesquisa de campo, no Centro de Referência do Professor, 

e o referido evento acontecia no entorno da Galeria Antônio Bandeira e do palco. Nossa 

observação teve início quando as atividades já estavam bem adiantadas. O nosso intuito 

era sentir os educadores, sondar o modo como interagiam com os facilitadores, artistas-
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educadores integrantes da ACIC e com os colegas participantes.  

Os educadores estavam organizados em diferentes grupos, cada um responsável 

pelo estudo prático de uma atividade artística com base nas manifestações da cultura 

popular, como pastoris, reisados e cirandas, todos convergindo para a composição de 

um auto natalino
14

. Nosso intuito era interagir com os facilitadores, e com os 

educadores participantes, com o fim de inteirar-se a respeito do próprio evento, de 

outros cujo tema dissesse respeito à formação em Arte-Educação e outros encontros 

coletivos de arte-educadores.  

Ao conversar com colegas arte-educadores da ACIC, compartilhamos das 

dificuldades em relação às condições estruturais para a realização do projeto em curso e 

ao mesmo tempo da satisfação de ambos, facilitadores e professores, pelo mútuo 

compartilhamento e produção de saberes no decorrer das experiências estéticas 

formativas, vinculadas as suas fontes culturais da infância, em busca de dar espaço à 

dimensão lúdica como meio de educação da sensibilidade. 

Nesse período, o diário de campo foi fundamental, no qual destacamos a alegria 

e o envolvimento dos professores no andamento das atividades e a sensibilidade dos 

facilitadores em criar possibilidades de ampliar a colaboração entre os professores, 

trazendo conhecimentos mais elaborados para ampliar a compreensão de cada sugestão 

dada, para posterior finalização da produção.  

Percebemos que, uma vez trabalhando em busca de constituir um produto: o auto 

natalino; é explícito o cuidado com o processo formativo em cada elemento discutido e 

vivenciado, sobretudo no compartilhamento de saberes da cultura popular. Os 

professores, descolados de suas origens culturais, mecanizados pela rotina do trabalho 

docente precário, são convidados a rememorar suas brincadeiras da infância semelhante 

ao que Walter Benjamim aborda sobre o modo de possibilitar a vivência de experiências 

na Modernidade: fazer a história a contrapelo. Nessa linha, a ACIC aposta no trabalho 

com a imaginação, no intuito de ―descondicionar (os professores) de seguir caminhos 

rotineiros‖ (LINHARES, 2005, p. 41), aspecto a que faremos referência mais adiante. 

Durante os exercícios de imaginação coletiva, os professores com os quais 

interagíamos, ao saberem do nosso trabalho na Biblioteca Virtual, demonstravam 

curiosidade em conhecer o modo como ter acesso aos cursos e ao uso do computador. 

                                                 
14

 O auto é um sub-gênero da literatura dramática. Tem sua origem na Idade Média ... a moral é um 

elemento decisivo nesse sub-gênero. Em Portugal, no século XVI, Gil Vicente é a grande expressão deste 

gênero. O auto natalino tem como tema o nascimento de Jesus. In pt.wikipedia.org/wiki/Auto 
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Os professores comentavam também sobre o desconhecimento das exposições artísticas 

que aconteciam nas galerias administradas pela FUNCET. Nossas experiências de 

trabalho junto aos professores no NTE, somadas aos primeiros contatos da pesquisa de 

campo, contribuíram para pensarmos propostas de colaboração de nossa parte que 

proporcionasse o acesso a espaços já existentes na rede municipal de ensino voltados 

para a formação docente, desconhecidos e estranhos para a maior parte dos arte-

educadores.  

Por intermédio dos educadores, soubemos de outros eventos que estavam 

acontecendo. Como não podíamos participar de todos, selecionávamos alguns usando 

critérios de aproximação  com os interesses da investigação inicial. Dentre eles, 

participamos do grupo de estudos sobre Cultura Brasileira desenvolvido pelo Núcleo 

Arte na Escola da UECE e, por consequência, colaboramos com a realização do I 

Seminário sobre a formação do arte-educador, quando vários arte-educadores 

participantes do grupo de estudo foram convidados pela Coordenação para colaborar na 

organização e apresentar pesquisas e experiências no referido Seminário.  

Naquele momento, percebemos a importância de vivenciar o processo de 

colaboração e diálogo também entre pesquisas acadêmicas com semelhantes 

abordagens. No grupo de estudos, três ou quatro pesquisas estavam sendo realizadas e 

nós, os pesquisadores de mestrado e doutorado, estávamos vivenciando decursos de 

compartilhamento entre os paradigmas teórico-metodológicos e de campos 

investigados. 

No grupo de estudos sobre Cultura Brasileira, continuamos a fazer nossa 

observação participante, ampliando o mapeamento a respeito dos eventos coletivos que 

reuniam arte-ducadores das escolas. Neste grupo, conhecemos membros da Secretaria 

de Educação do Município de Fortaleza que acompanhavam os arte-educadores, com os 

quais compartilhamos nossa intenção de desenvolver uma pesquisa de campo ao modo 

colaborativo, reunindo arte-educadores para que juntos pudéssemos refletir sobre os 

processos formativos. As sugestões começaram a surgir com a aproximação com a 

equipe da Secretaria Municipal responsável pelos arte-educadores.  

O I Seminário sobre a formação de arte-educadores foi o momento propício para 

fazer uma sondagem sobre os desejos dos arte-educadores de conhecer e compartilhar 

saberes de Arte-Educação nas escolas, tendo o computador como recurso interativo. Os 

arte-educadores demonstraram grande interesse, o que nos fez partir em busca de 

estrutura para realização dos encontros. O Centro de Referência do Professor (CRP), a 
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Secretaria de Educação e a UFC Virtual foram as três instituições que nos forneceram 

os elementos básicos para elaboração inicial dos projetos. Iniciamos a negociação que a 

cada passo ampliava a participação dos arte-educadores. Cadastramos os projetos 

Educação (PAV) e Artes Virtuais e Educação Musical (PEM) mediados pelas TICs
15

 na 

Pró-Reitoria de Extensão da UFC, em parceria com o Instituto UFC Virtual. 

Iniciamos a negociação e a preparação dos encontros. Junto ao CRP, 

trabalhamos na elaboração inicial dos projetos e os consequentes cadastros na Pro-

Reitoria de Extensão da UFC, no sentido de valorizar a participação dos professores 

com a emissão de certificados. A equipe da Secretaria de Educação contribuiu com a 

divulgação dos projetos nas escolas, nos esforços em liberar os arte-educadores para 

participar dos projetos e na concessão de alguns materiais, como fotocópias dos textos 

para estudos. A equipe do CRP, mais precisamente a Coordenação do NTE, foi solícita 

em nos apoiar, fazia os trâmites burocráticos entre a Secretaria de Educação, sobretudo 

na produção de fotocópias.  

O CRP ainda disponibilizou a monitoria de quatro estagiários para o 

acompanhamento dos projetos, os quais participaram ativamente na manutenção das 

máquinas, na orientação da utilização dos programas, bem como dos estudos realizados 

nos encontros presenciais e a distância, de acordo com seus interesses e possibilidades 

de tempo. Continuamos igualmente em parceria com o Núcleo Arte na Escola, desta vez 

solicitando e sendo prontamente atendida com o envio do Material Arte Br
16

, os quais 

foram de grande utilidade nas discussões realizadas sobre leitura de imagem. 

A decisão de utilizarmos uma das plataformas da UFC Virtual para o 

compartilhamento de saberes entre os professores colaboradores deu-se pelo 

conhecimento que tivemos dos objetivos do Projeto Sócrates, os quais convergiam para 

nossa proposta de aprendizagem colaborativa. Dentre vários ambientes virtuais que 

pesquisávamos para hospedar e desenvolver os referidos projetos, encontramos o 

Sócrates. Percebemos a grande diferença deste ambiente em relação a outros, cuja 

estrutura hierárquica dificultava o diálogo e valorização dos saberes de modo mais 

aberto, livre de classificações entre professor, tutor, assistente, aluno etc. O ambiente 

virtual Sócrates foi desenvolvido pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação 

                                                 
15

 Tecnologias da Informação e Comunicação, terminologia que, com a ampliação e junção das mídias, 

vem sendo alterada, conforme as experiências de informática na educação. 
16

 Arte BR/Instituto Arte na Escola — São Paulo, 2003. O Arte BR é uma pasta produzida pelo Instituto 

Arte na Escola, trazendo 12 produções impressas de artistas plásticos brasileiros, acompanhados de 12 

cadernos com orientações didáticas para os educadores utilizarem em suas aulas. 
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Continuada, denominado ―Humanas‖, em parceria com a UFC Virtual. 

―O SÓCRATES é um ambiente para criação e gerenciamento de projetos 

colaborativos e comunidades virtuais de aprendizagem. Sua concepção surgiu 

das discussões realizadas entre a equipe multidisciplinar do HUMANAS 

(Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Continuada) e o grupo de 

desenvolvimento do Instituto UFC Virtual, da Universidade Federal do Ceará 

(UFC). Seu caráter colaborativo está de acordo com a concepção de 

comunidades como constituídas a partir de relações estabelecidas entre 

indivíduos que compartilham interesses comuns. Estas relações são oriundas 

do processo de criação de projetos educativos que poderão proporcionar o 

surgimento de novas comunidades de aprendizagem. No ambiente, são 

disponibilizadas ferramentas que promovem diversas formas de interação 

entre os participantes. Alem disso, o SOCRATES possibilita o registro das 

atividades e discussões realizadas no âmbito das comunidades e dos projetos, 

facilitando a troca de conhecimentos e experiências‖
17

. 

 

Logo percebemos que a proposta de valorização dos saberes docentes e da 

cultura escolar como espaço de produção de saberes se fazia presente nos modos da 

distribuição e de acesso às ferramentas de interação disponibilizados no ambiente e de 

como ali inserir os professores. Enquanto outros lugares destinados para o ensino na 

modalidade educação a distância (EAD) restringiam a relação no ambiente a um 

professor e todos os demais membros como alunos, no ambiente Sócrates, pudemos 

inserir grupos de arte-educadores como equipes coordenadoras dos projetos, sendo que 

qualquer membro das equipes coordenadoras tinha a possibilidade de convidar e alterar 

tanto a participação dos professores como a programação dos projetos. Tivemos a 

liberdade de sugerir mudanças na interface do programa para solucionar problemas de 

acesso e adequação à nossa proposta de pesquisa de campo. 

Nossas impressões iniciais que registrávamos no diário de campo demonstravam 

que o uso técnico-instrumental das tecnologias na educação decorria da carência de uma 

racionalidade ampla que permeasse as políticas curriculares e de formação docente, de 

modo que concebesse a docência como campo singular de produção de conhecimentos 

específicos aos contextos de ensino-aprendizagem, cuja indiferença e falta de diálogo 

com esse campo de produção de saberes por parte de formadores e gestores tornam as 

políticas educacionais inviáveis, ao inserirem novas propostas educativas acompanhadas 

de novos recursos que não contemplam estes saberes específicos do contexto escolar e 

as peculiaridades dos campos curriculares que também produzem intersubjetividades 

específicas. 

 Neste sentido, há intensa distinção entre o trato com a Arte-Educação escolar 

                                                 
17

 Apresentação do projeto. Disponível em http://www.virtual.ufc.br/socrates. 
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mediado pelas TICs e o ensino de Matemática, pelo modo como estes campos de ensino 

historicamente são desenvolvidos no currículo escolar. Callegaro (2002)  aborda sobre a 

difícil compatibilização da Educação Estética que se inscreve nas estéticas do cotidiano 

e a mediação dos media digitais nos moldes instrumentais na cultura escolar. Encaramos 

o desafio de colocar diferentes racionalidades e mediações em diálogo na realização 

desses projetos, no intuito de perceber as características das intersubjetividades dos arte-

educadores que poderiam surgir desses ―des-encontros‖. 

O ambiente Sócrates disponibiliza uma série de ferramentas de gerenciamento e 

interação dos participantes dos projetos. Inserimos o programa geral na ―Apresentação‖ 

e nos ―Dados do Projeto‖. Convidamos os professores por meio de chamado via e-mail 

enviado pelo próprio sistema Sócrates, cuja relação se encontra no link
18

 Participantes. 

Nas ―Ferramentas Opcionais‖, o ambiente Sócrates disponibiliza outros espaços de 

interação (cronograma, dicas, glossário, avaliação, atividades, diário, fórum, mensagem, 

chat), os quais poderíamos ativar, caso fosse necessário.  

Todos estes espaços foram abertos, no intuito de deixar os professores à vontade 

para interagir conforme sua disposição afetiva, já que alguns desses espaços lhes são 

familiares, pois remetem à cultura oral e do papel escrito, como é o caso do glossário, 

da dica e da avaliação. O fórum e o chat
19

 são espaços mais característicos dos 

ambientes virtuais. Tal como o correio eletrônico, o fórum possibilita uma comunicação 

assíncrona, cuja escrita e leitura dos comentários a respeito do tema discutido pode ser 

realizada em qualquer momento por todos os participantes, facilitando leituras em 

qualquer tempo disponível.    

Os chats disponibilizam comunicação síncrona, o que denominamos de tempo 

real. Neste caso, agendamos previamente dentro da programação alguns encontros via 

chat, quando os professores acessavam uns de seus locais de trabalho, outros em suas 

casas ou em lanhouses mais próximas. Em cada fórum ou chat, havia um tema 

previamente selecionado para ser discutido. Os encontros presenciais aconteciam uma 

vez por semana no NTE. Os outros encontros sucediam à distância entre os diferentes 

grupos.  

O link Áreas de Conhecimento identifica o campo curricular no qual o projeto é 

                                                 
18

 Elo entre um ambiente e outro, abrindo janelas de hipertexto, pela junção de código-objeto, conectando 

dois elementos de uma estrutura de dados. Os projetos criados dentro do ambiente Sócrates têm  relação 

automática com  as ferramentas de interação selecionadas para serem  utilizadas, dentre elas a relação de 

todos os participantes, disponível para identificação e eventuais contatos coletivos e personalizados.  

Para mais informações, ver  http://www.netpedia.com.br 
19

 Bate papo. 
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situado. No link Material de Referência, todos os participantes puderam enviar e ter 

acesso a arquivos de texto, imagem e som produzidos e compartilhados por duplas ou 

equipes que se constituíam de acordo com o interesse dos estudos e discussões 

suscitadas. Este foi um link muito utilizado pelos professores, resultado de pesquisas 

realizadas na internet a respeito da leitura de imagens e de trabalhos realizados nas 

escolas.  

O Material de Referência mais compartilhado entre os arte-educadores e 

professores dos laboratórios de Informatica diz respeito às galerias virtuais de 

exposições de artistas e movimentos diversos. Dentre eles, destacamos os artistas da 

Semana Brasileira de Arte Moderna e os artistas cearenses. Registramos em nosso 

diário de campo a respeito da interação intensa que essa mediação provocou no 

desenvolvimento de níveis significativos da discussão sobre a importância da Arte na 

formação escolar e a urgência de projetos formativos que cuidassem para a educação do 

olhar do professor em suas estéticas do cotidiano. O quadro a seguir traz uma série de 

recursos compartilhados entre os professores, após pesquisas realizadas no ciberespaço, 

sobretudo nas galerias virtuais: 

Conteúdos, recursos e informações sobre eventos pesquisados na internet 

compartilhados entre os professores que participaram do Projeto Educação e 

Artes Visuais mediados pelas TICs: 

 

http://www.art-bonobo.com/artes/jeron/welcom.html 

Site muito interessante sobre artistas do Brasil, do mundo e de épocas diversas. Tem inclusive as obras. 

http://www.arteehistoria.com.br 

Página de Museus e Galerias de Arte, com diversos links. Perca-se a vontade! 

http://www.clubedoprofessor.com.br/atualizado/portais 

lista de portais educacionais, inclusive de artes 

http://www.itaucultural.org.br/index.cfm?cd_pagina 1985 

Enciclopédia de Artes Visuais - Organizada pelo Instituto Itaú Cultural. Conta com biografias de mais 

de três mil artistas. 

http://www.galeriadearte.vilabol.uol.com.br 

Essa página é na realidade uma galeria de arte. 

http://www.historiadaarte.com.br 

Página adequada para o estudo da arte. Pode ser utilizada como ferramenta de pesquisa e ensino nos 

LIES´s. Contém jogos, galerias, filmografia... Em cada página não deixe de clicar nos links das imagens. 

http://www.tarsiladoamaral.com.br 

Modernismo no Brasil. Site contendo vida e obra da artista plástica Tarsila do Amaral. 

http://www.museuvirtual.com.br/ 

Museu virtual de arte brasileira - arte contemporânea. Este site tem vários links que nos remetem não 

apenas a galerias, mas também a vídeos, biblioteca, jogos, etc.  

http://www.dominiopublico.gov.br 

Música, Artes Plásticas e Literatura. Portal do Governo com obras artísticas. Vamos usar para não 

fechar! 

http://www.dominiopublico.gov.br 

Música, Artes Plásticas e Literatura. Portal do Governo com obras artísticas. Vamos usar para não 

fechar! 

editecolares@yahoo.com.br 
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Para pedir relação de DVDs disponíveis na DVDteca do Núcleo Arte na Escola da UECE, para 

empréstimo aos professores. 

http://www.google.com.br/ search?hl=pt-

BR&q=atividades+comemorativas+dia+da+bandeira&btnG=Pesquisa+Google&meta= 

Mosaico de casca de ovo para o Dia da Bandeira. 

Dia 19 de novembro é o Dia da Bandeira. Que tal uma atividade manual com seus alunos?  

Que tal fazer uma bandeira com a técnica do mosaico?  

Só que esse é um mosaico diferente, feito com cascas de ovos.  

O mosaico foi uma forma de expressão artística importante no Império Bizantino. Na 

Itália ele foi muito utilizado nas construções religiosas, em paredes, teto e pisos de muitas igrejas. 

No Brasil, Portinari foi um artista que utilizou muito mosaico em suas obras.  

É muito difícil repetir as formas do mosaico, pois seus pedaços são todos diferentes, o que faz com que 

cada objeto feito em mosaico se torne único.  

Como fazer: Inicialmente, faça o desenho da bandeira do Brasil.  

Pegue casca de ovos de cor branca(aproximadamente de 6 a 10, depende do tamanho dos pedaços que 

irá quebrar) e as lave antes de usar.  

Separe tinta guache das cores verde, amarelo e azul. Com um pincel ou até mesmo com o dedo pinte 

umas 2 a 4 cascas de verde, outras 2 a 4 de amarelo, 2 de azul e 1 de branco. Após a casca estar pintada 

e seca, quebre-a em pedacinhos, separando as cores em diferentes potes (use um copo plástico de café 

descartável).  

Passe cola branca na bandeira pouco a pouco e cole os pedacinhos, deixando o mínimo de espaços entre 

eles. Pronto, sua bandeira brasileira feita de mosaico de casca de ovos está pronta! Pesquise também um 

pouco sobre a história do mosaico e sua repercussão na arte para explicar aos seus alunos um estilo de 

arte que eles estão reproduzindo. 

 

 

Os links Coordenação, Convidar e Liberar Entrada são ferramentas de 

gerenciamento, cujas funções foram sendo distribuídas entre as equipes de coordenação 

e aos participantes que demonstravam mais agilidade no acesso ao ambiente em razão 

de maior familiaridade com a cultura digital.  

No Portfolio, os professores inseriram diferentes projetos: aqueles produzidos 

como produto final do projeto em curso, alguns elaborados e realizados nas escolas e 

outros pesquisados na internet. O link Comentários foi pouco utilizado, pois os 

professores centravam suas discussões nos fóruns, resultados das leituras de textos 

escritos que disponibilizamos para estudos a distância e intensificaram o 

compartilhamento de arquivos encontrados nas pesquisas. Esses dois instrumentos 

foram os mais utilizados na elaboração do projeto final. Os dados reunidos nos fóruns e 

chats são os mais inseridos em nossa análise, considerados como conhecimentos 

produzidos pela aprendizagem realizada em diferentes tempos, cujos espaços de 

intersubjetividades foram ampliados à medida que os estudos e discussões se 

intensificavam. 

No Projeto colaborativo Educação e Artes Visuais (PAV), o interesse pela 

leitura de imagens foi se expandindo para a busca de acesso a espaços que 

proporcionassem outras mediações e leituras. Foi então que o artista Antônio Lopes, 

que estava participando dos estudos, convidou a turma a visitar o Correio Central, cujo 

javascript:__doPostBack('usrOp$lnkCoord','')
javascript:__doPostBack('usrOp$lnkConvidar','')
javascript:__doPostBack('usrOp$lnkLiberar','')
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espaço ficava ao lado do CRP, no complexo do centro histórico. A turma aprovou o 

convite, cuja programação foi inserida no cronograma. Como a exposição temporária 

havia sido concluída, o grupo se dirigiu para outro ambiente do prédio, onde deparamos 

um quadro-painel, obra de Afonso Lopes, pai do Antônio Lopes. Os professores 

aproveitaram ao máximo a presença do artista, filho de Afonso Lopes, para conhecer 

aspectos referentes às técnicas utilizadas, bem como das influências do artista. 

Nesse projeto, os professores ainda se organizaram em grupos autônomos para 

estudos colaborativos nas exposições de August Rodin, no Dragão do Mar, e 

Rembrandt, na UNIFOR e no Salão de Abril na Galeria Antônio Bandeira. Dessas 

interações surgiu o interesse em trazer alunos e arte-educadores que estavam em sala de 

aula nas escolas e não foram liberados para participar dos encontros em virtude da 

reposição de aulas em decorrência da greve que ocorrera. Para isso, os professores 

organizaram uma semana de oficina de cartões de natal virtual, atividade a que já 

fizemos referência, bem como das precárias condições para sua realização. As 

conversações registradas, sobretudo nos fóruns e chats, trazem discussões sobre os 

diferentes modos de intersubjetividades. 

O Projeto colaborativo Educação Musical (PEM) já utilizou mais os programas 

de musicalização; não houve muito registro nos espaços de interação disponibilizados 

no Sócrates, em razão de os temas em estudo exigirem bem mais tempo, tanto para a 

familiarização com os softwares
20

 voltados para a Educação Musical, quanto da 

discussão das propostas pedagógicas que demarcam o uso da mediação tecnológica na 

Educação Musical. Enquanto no PAV a programação inicial provocou alterações nos 

espaços de estudo do tema, no PEM, as propostas de estudo dos textos e dos softwares 

concentraram-se nos espaços virtuais, na apreciação musical que ocorreu no próprio 

NTE. Os professores ainda chegaram a mencionar a importância de sair para outros 

espaços, assistir a shows, mas o grupo decidiu dedicar-se ao estudo da Música. Talvez 

essa opção tenha ocorrido pela constituição do grupo dos professores envolvidos no 

projeto.  

Havia dois professores especialistas na área de Educação Musical e os demais 

docentes interessados em aprofundar o conhecimento teórico musical. Os interesses de 

ambos convergiram para o estudo próprio da Música pelo fato de os professores 

especialistas demonstrarem interesse em conhecer os diferentes softwares 

                                                 
20

 Programas de computador específicos para Educação Musical. 
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disponibilizados para estudo. As discussões giraram entre as possibilidades de 

musicalização na escola mediada por esses espaços, as condições da escola e a situação 

da formação dos professores. As intersubjetividades demonstraram como os espaços de 

mediação determinam as formas de racionalidades e a consequente produção de saberes 

originados nesses eventos, aspectos que serão aprofundados nos próximos capítulos.  

De modo geral, talvez pelo fato de termos estabelecido um programa de estudo, 

cujo instrumento principal de registro das produções foi o ambiente virtual Sócrates, 

constatamos a limitação no registro das intersubjetividades que ocorreram durante os 

encontros presenciais, por falta de instrumentos de gravação de áudio e vídeo. No caso 

do PEM, porém, a predominância da racionalidade instrumental no enfoque de estudo 

dos programas de Educação Musical se sobrepôs ao próprio compartilhamento de 

saberes.   

A aprendizagem limitou-se à orientação dos especialistas aos demais professores 

a respeito do conhecimento musical convencional, havendo pouco espaço para o 

compartilhamento das estéticas do cotidiano. Desse modo, os saberes musicais 

continuaram estranhos e desprovidos de significados, conforme relatos dos 

participantes, salvo as preocupações quanto ao modo de trabalhar o ensino de Música na 

escola e a situação de formação musical dos arte-educadores. Mais adiante, Silvino 

(2007) traz significante contribuição para a especificidade da aprendizagem no campo 

da Educação Musical, na perspectiva da Educação Estética no contexto da escola. 

Outro aspecto que nos impulsionou a desenvolver a terceira etapa da pesquisa de 

campo refere-se à constituição de dois grupos de estudos simultâneos sem as devidas 

condições estruturais e de acompanhamento. A pesquisa requer uma colaboração 

equitativa entre acadêmicos e professores colaboradores, sendo que no nosso caso a 

representação acadêmica não condizia com a amplitude de aspectos envolvidos nas 

condições do fenômeno estudado, os quais procuramos delimitar na terceira etapa, a 

coprodução. 

O projeto ―Ação colaborativa na formação de arte-educadores‖ foi mais uma 

tentativa de reunir arte-educadores para discutir seus processos formativos. Nesse 

intuito, participamos de várias reuniões na Secretaria de Educação, buscando modos 

viáveis de reunir os arte-educadores na compartilha de seus contextos de trabalho e 

formação e junto com eles coproduzir saberes a respeito dessa realidade do currículo de 

Arte-Educação em ação. Os professores que participaram da segunda etapa colaboraram 

na divulgação e chamada dos arte-educadores para o terceiro momento, por entender a 
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urgência em proporcionar instantes de compartilhamento apreendidos como ocasião de 

questionar a própria compreensão dos processos formativos, como um esforço de 

delimitação dos participantes. Percebemos que essa precaução decorrente da avaliação 

das etapas anteriores não surtiu efeito apenas para a produção de conhecimentos 

próprios da pesquisa educacional, mas também para o próprio desenvolvimento 

profissional dos arte-educadores na valorização de seus saberes validados na prática 

reflexiva. 

Além de reuniões com a equipe de acompanhamento dos arte-educadores da 

Secretaria Municipal de Educação (SME), participamos também do Grupo de Trabalho 

―Formação docente‖ do projeto para a reestruturação do Programa Curricular da Rede 

Municipal de Educação (REPFOR) que ocorria na época, no qual havia também 

participação de arte-educadores e da equipe da SME. Era do nosso interesse tanto ouvir 

como compartilhar, com os gestores e técnicos responsáveis pela elaboração de projetos 

formativos, a respeito das concepções de formação e de currículo que estavam 

norteando as discussões.  

Ao compreender a Arte-Educação inserida numa política curricular ampla, cujos 

direcionamentos estariam articulados às racionalidades arbitrárias que se sobressaem ou 

se diluem ao sabor dos ventos dos poderes de argumentação, não nos omitimos em 

colaborar com os embates da ação instrumental e comunicativa. Encontramo-nos no 

dever ético de empreender essa ―co-labor-ação‖. 

Iniciamos nossos encontros com os arte-educadores, compartilhando essas ações 

próprias da política educacional, percebendo que os arte-educadores, ao destacarem 

esses eventos, compreendiam a importância de suas interferências para conseguir 

mudanças no trato com a Arte-Educação no contexto escolar, fazendo relações com as 

demais áreas de ensino. Os encontros da terceira etapa tiveram início na galeria Antônio 

Bandeira, apreciando e compartilhando saberes com suporte na apreciação da exposição 

do acervo da FUNCET, surgindo dessas intersubjetividades temas de interesses para 

aprendizagem dos próximos encontros. 

Semelhante à etapa anterior, à medida que os professores se sentiam 

coprodutores dos temas em estudo e dos caminhos a serem percorridos no 

desenvolvimento do projeto, outros espaços apareciam e indicavam outras 

possibilidades de aprendizagem, nas quais os arte-educadores se inseriam. Participamos 

de uma aula exposição no Museu de Arte Contemporânea da Universidade Federal do 

Ceará (MAUC-UFC), o qual foi muito significativo pelo conhecimento das obras dos 
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artistas cearenses e suas características de criação. Fomos à abertura da Casa José 

Lourenço, quando tivemos vários momentos de aprendizagem entre artistas e 

professores, ao apreciar as Artes do Cariri.  

Participamos do projeto A Criança e o Artista — um colecionador, desenvolvido 

por pesquisadores da pós-graduação em Literatura da UFC, do qual participaram arte-

educadores da rede estadual e municipal de Fortaleza, compartilhando estéticas do 

cotidiano a respeito da elaboração do gosto que se manifesta no ato de colecionar 

objetos e como esta ação do mundo vivido pode desenvolver uma aprendizagem 

significativa na Educação Estética quando considerada na ação pedagógica. Estes 

espaços e eventos foram sendo mapeados e conquistados pelos professores ao longo do 

caminho, ao articularem o compartilhamento de saberes com as possibilidades de 

ampliar a discussão com outras referências estéticas e reflexões compartilhadas com 

outros professores e artistas, ampliando as questões de interesse que se centravam na 

realidade da escola e na formação dos arte-educadores. 

Destacamos nessa etapa a intensa contribuição dos registros em áudio e vídeo 

feitos coletivamente nos encontros de estudos realizados nas galerias do CRP e na Casa 

de Cultura José Lourenço. Estes registros é que nos fizeram perceber a intensa 

coprodução que realizamos, caracterizando as intersubjetividades dos arte-educadores 

envolvidos com nossa investigação. Os demais eventos foram registrados no diário de 

campo, visto que adentramos como participantes, por conta do interesse dos arte-

educadores em interagir e aprender mais conhecimentos e experiências, como também, 

de nossa parte, verificar os aspectos da aprendizagem presentes nas propostas 

formativas realizadas.  

Observamos, outrossim, que os arte-educadores assinaram autorização para que 

as produções registradas por escrito, em áudio e vídeo, fossem publicadas no relatório 

final de nossa investigação e nos programas de formação e trabalho docente da Rede 

Municipal de Educação. Em nosso contexto de investigação, a pesquisa-ação engendrou 

seu próprio rosto, inscrevendo-se nas situações apresentadas nas intersubjetividades dos 

sujeitos, entre limites e potenciais criadores proporcionados pelas condições do contexto 

situado.  

 

3.2 Os sujeitos da pesquisa 

 Saber sobre os modos de compartilhar os saberes entre arte-educadores implica 

entender quem são estes agentes, o que fazem, onde aprenderam a ensinar, seus saberes 
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e experiências, as fontes desses saberes, o que os motiva, seus interesses e expectativas 

e com quem interagem nos processos de aprendizagem; saber quem são, tendo em vista, 

no entanto, a apreensão das subjetividades e os modos de racionalidade que trazem para 

compartilhar uns com os outros. Lapassade traz significativa contribuição para 

compreendermos as implicações entre as intersubjetividades dos arte-educadores e seus 

saberes e experiência. Esse autor aborda sobre a "multirreferencialidade temática" 

quando se articula uma série de elementos do contexto de estudo para apreender o 

fenômeno investigado: 

Se nos propusermos, por exemplo, a descrever a 'cultura kabília', falaremos 

da língua kabília, das práticas culinárias dessa 'etnia', dos ritos de passagem 

(casamentos, enterros, etc) na Kabília, da fabricação artesanal de suas 

cerâmicas, tapetes, dos seus adornos, danças e outras manifestações festivais. 

(LAPASSADE, 1998, p. 137). 

O paradigma da epistemologia da prática que converge para os objetivos da 

pesquisa conduz a uma densa aproximação dos contextos situados nos quais acontece o 

compartilhamento de saberes dos grupos de estudos. Diferentemente da pesquisa 

realizada durante o mestrado, quando focamos nossa coleta de dados nos professores 

que estavam em sala de aula com Arte-Educação, neste experimento, tivemos diferentes 

sujeitos envolvidos em momentos distintos. Na primeira etapa da pesquisa, a 

cossituação, encontramo-nos com os professores que trabalham com Arte na escola, 

compartilhando saberes com artistas, com pesquisadores nos seminários acadêmicos e 

cursos e com arte-educadores que centram suas atividades em ONGs, cada um 

ensinando e aprendendo juntos, de acordo com as vivências dos seus contextos culturais 

e dos espaços diálogicos disponibilizados nos eventos. Como mencionamos 

anteriormente, nossa inserção no primeiro momento ocorreu ao modo etnográfico, como 

observadora participante.  

 Na segunda etapa da pesquisa, o elenco variado de participantes fugiu ao nosso 

controle porque, mesmo sendo de iniciativa nossa constituir dois eventos mediados 

pelos espaços virtuais de aprendizagem colaborativa a serem desenvolvidos junto aos 

arte-educadores, outros professores tiveram acesso à participação pelo tempo de 

trabalho que tinham disponível para a formação. A diluição do fictício controle de 

delimitação do objeto de estudo que geralmente temos por certo em outras abordagens 

de investigação que já realizamos, nos fez perceber, logo durante o processo inicial, que 

na pesquisa-ação esse domínio por parte do pesquisador acadêmico torna-se inexistente. 

Isso decorre do fato de que em todas as etapas — planejar, agir, observar e refletir — as 
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negociações tornam-se frequentes com todos os interessados em participar dos projetos: 

(...) o professor e a professora pesquisadores não são ―participantes 

representativos da situação‖
21

, mas são os pesquisadores e as pesquisadoras, 

sem estar em posição hierárquica inferior aos pesquisadores externos. Neste 

sentido é que consideramos uma diferença epistemológica e política 

fundamental: trata-se de tomar os professores e professoras como 

pesquisadores e pesquisadoras e não como participantes de uma pesquisa 

cujo controle esteja fora do seu domínio. (GERALDI et al, 1998, p. 254). 

 

Estes projetos foram organizados com apoio e parceria das instituições 

responsáveis pelo programa de Informática Educativa na Rede Municipal de Educação, 

Núcleo de Tecnologia Educacional que funciona no Centro de Referência do Professor e 

equipe da Secretaria Municipal de Educação que faz o acompanhamento dos 

professores de Arte das escolas. A Secretaria de Educação não liberou oficialmente os 

arte-educadores para participarem do projeto conforme propusemos, por conta de 

reposição de aulas da greve. Os professores que atuam no laboratório de Informática, 

uma vez liberados para sua formação no tempo de serviço, demonstraram interesse em 

participar dos projetos, na expectativa de aprender sobre o tema e criar projetos para 

desenvolver nos laboratórios de informática em parceria com os professores 

polivalentes, arte-educadores e demais interessados.  

Tivemos, então, diferentes grupos de professores e um artista plástico 

compartilhando conhecimentos sobre Arte-Educação. Nesses grupos, havia professores 

polivalentes, arte-educadores com amplo conhecimento em suas áreas específicas, como 

Artes Plásticas ou Música, e que não tinham muita familiaridade com os espaços 

virtuais ou programas específicos para Educação Musical ou produção e manipulação 

de imagens.  

Constatamos também que, entre os professores que atuavam nos laboratórios de 

Informática, alguns já desenvolviam projetos de Arte-Educação e trouxeram ricos 

conhecimentos e experiências, destacando-se nas abordagens interdisciplinares, na 

contextualização histórica e temas transversais, como, por exemplo, o projeto de um 

professor do laboratório de Informática que abordava o tema da cultura afro-brasileira 

com base em estudos sobre os acervos de artistas franceses mediados pelo acesso às 

galerias virtuais.  

Durante os encontros de estudos, os professores participantes realizaram outros 

projetos paralelos. Um deles reuniu alunos e arte-educadores que estavam em sala de 
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aula, para estudo de programas de computador voltados para o uso de recursos 

multimídia para elaboração de cartões de natal virtuais animados, articulando imagem, 

música e animação. As condições de liberação de transporte não favoreceram uma 

reflexão mais aguçada da atividade.  

Zeichner (1998), ao referir-se às condições para o desenvolvimento da pesquisa-

ação que tem o professor da escola básica como pesquisador de sua prática, reconhece 

que as estruturas universitárias desencorajam os pesquisadores a desenvolverem 

pesquisas de cunho colaborativo, também por esses entraves nas políticas da gestão da 

escola que, na sua concepção instrumental de ensino e formação, compreendem essas 

duas realidades como isoladas uma da outra no desenvolvimento curricular. Empreender 

uma pesquisa nessas condições requer a consideração de todo esse processo de 

negociações e possibilidades que vão se apresentando, tendo-as como parte da produção 

de conhecimento e desenvolvimento profissional. 

O mesmo autor considera que a maior parte da pesquisa educacional é 

desenvolvida quase independente do cotidiano das escolas e do contexto sociopolítico. 

Pesquisa dessa natureza não é um estudo que intervem nas questões educacionais, tanto 

na sala de aula quanto na gestão das políticas educacionais, nos quais as decisões são 

tomadas. 

 Nesse panorama contingente do trabalho docente e formação continuada, na 

terceira etapa da pesquisa de campo, os coprodutores de nossa pesquisa são múltiplos 

sujeitos educadores com experiências e formações diversas, cujos modos de 

compartilhamento de saberes estão marcados pelas interações efetivadas em diferentes 

espaços e com variados agentes que proporcionem processos formativos significativos.   

A ênfase, porém, é dada aos arte-educadores que atuam nas escolas públicas, 

com espaço, tempo e atividades definidas. Ele pode ser artista ou não, mas o fator 

comum é estar na escola trabalhando com Arte-Educação, dentro ou fora da sala de 

aula. A formação do artista ou a produção artística não é ponto de partida nem de 

chegada neste estudo. As experiências de formação de artistas podem ser ou não ser as 

experiências de arte-educadores que estão na escola e é preciso estar atentos a esse 

mosaico de agentes, já que suas subjetividades emergem dos seus contextos culturais.  

 A terceira e última etapa da pesquisa foi organizada levando-se em 

consideração as demandas dos professores apresentados na segunda etapa, cuja 

reivindicação principal centrava-se em organizar os encontros de estudo de modo a 
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facilitar a maior participação dos arte-educadores.  Outro aspecto apresentado surgiu em 

relação ao estudo de Desenho e Pintura, quando os professores se mostraram mais 

interessados em compartilhar dos saberes e experiências do artista plástico que fez parte 

dos estudos sobre leitura de imagens mediada pelas galerias virtuais e programas de 

computador voltados para a manipulação de imagens, bem como a reflexão sobre textos 

teóricos de especialistas da área. Os momentos reflexivos de intensa aprendizagem 

despertaram nos professores o interesse em aprofundar o estudo teórico e prático sobre 

o tema sugerido.  

Organizamos, então, o projeto ―Ação colaborativa na formação de arte-

educadores,‖ tendo a parceria da equipe da Secretaria de Educação para convidar os 

arte-educadores e avisar as escolas sobre sua presença na realização desse projeto, um 

sábado a cada mês, dia letivo que, segundo a Secretaria, estaria destinado a sua 

formação ou planejamento de aulas. Tivemos a participação de 17 arte-educadores, 

dentre os quais apenas dois haviam participado da primeira etapa. As condições de 

trabalho não favoreceram a continuidade das reflexões, pois os arte-educadores que 

estavam participando da primeira etapa não foram liberados para continuar a terceira e 

os professores dos laboratórios de Informática deram continuidade aos cursos voltados 

para o trabalho nessa área específica. Na terceira etapa, reunimos arte-educadores que 

não foram liberados a participar na etapa anterior, a qual se realizava durante a semana. 

Esta etapa teve duração de seis meses, com sete encontros, contabilizando o 

encerramento, o qual contou com o concurso de vários professores que participaram da 

segunda etapa e de alunos do curso de Educação Musical da UFC. Nesta fase, fizemos 

oficinas de pintura e exposição de vídeos, trazendo alguns momentos reflexivos e 

narrativas de arte-educadores sobre sua formação e situação de trabalho que 

aconteceram nos encontros de sábados e exposição de desenhos e pinturas também 

realizados em momentos de estudos colaborativos. 

Cerca de 50 professores participaram do encerramento, com duas opções de 

participação. No espaço do anfiteatro, um grupo se dispôs a fazer pintura com o artista 

plástico e em uma sala outro grupo assistia aos vídeos, de modo que todos transitavam 

entre os dois ambientes. Surgiram reflexões substanciais entre os diferentes saberes, 

todos convergindo para as contradições em torno da cultura escolar, da carência de 

formação e da dimensão do processo formativo que exige constante articulação com o 

contexto escolar. Entre os participantes ao encerramento, estavam arte-educadores 
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participantes das duas etapas anteriores, trazendo substanciais contribuições nas 

intersubjetividades formuladas. 

 

3.3 O caminho se faz ao caminhar: estabelecimento das etapas da pesquisa 

 

Inicialmente, não conseguíamos ter a noção ampla do que seria enveredar pela 

trajetória prática da pesquisa-ação. Essa trajetória não se configurou de início. O quadro 

em três dimensões de que fala Desgagné, (1997)
22

, a saber, cossituação, cooperação e 

coprodução, foi sendo moldado ao longo das atividades concretas, da inserção nos 

espaços e eventos coletivos  dos arte-educadores, em diferentes níveis de participação. 

A compreensão ampla do que estávamos a fazer aconteceu em maio de 2007, 

quando participamos do Seminário sobre Pesquisa Colaborativa, com a professora e 

pesquisadora Marta Anadon, da Université du Québec à Chicoutimi, Canadá. Nesse 

seminário, discutimos sobre os múltiplos paradigmas subjacentes à pesquisa, seus 

diferentes enfoques e consequências, tanto para as pesquisas acadêmicas como para o 

desenvolvimento da profissão docente, já que essa opção de fazer pesquisa move 

interesses e poderes já consolidados socialmente que envolvem aspectos 

epistemológicos e operacionais. 

Desse modo, organizamos nossa pesquisa de campo em três etapas, pesquisa de 

campo I, II e III. Na etapa I, que Desgagné chama de cossituação, nos inserimos nos 

espaços e eventos que fomos mapeando, cujo critério centrava-se na reunião, na 

coletividade de arte-educadores em diferentes situações, seja em cursos promovidos por 

instituições acadêmicas, ou pela própria instituição de trabalho, atividades de 

planejamentos e eventos artístico-culturais. Esse momento poderia denominar a nossa 

inserção de "etnografia naturalista" conforme menciona Lapassade (1998), quando o 

pesquisador tenciona não interferir no meio observado.  

Nesse ponto, reforçamos a importância de fazer uso da categoria espaço, pois o 

espaço, tanto físico-objetivo como subjetivo-significativo, determina os modos de 

compartilhamento dos arte-educadores. Participar de um seminário na universidade, ir a 

uma exposição em determinada galeria de Arte, acessar uma galeria virtual em um 

laboratório de Informática e ao mesmo tempo fazer leitura de imagens impressas, 

participar de uma reunião de planejamento na escola compartilhando as subjetividades, 

                                                 
22

 Citado em Lobão Loiola, 2004. 
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cantar e dançar uma ciranda, fazer canto coral — cada ação dessas também altera e é 

alterada pelos espaços; imprime uma intervenção. As ações, os eventos implicam uma 

dinâmica que articula, dialoga com essas dimensões: espaços, tempos, saberes, 

experiências.  

Na primeira etapa, nos inserimos mesmo como participante das atividades, no 

intuito de interagir para aprender e ver como os arte-educadores aprendem. Isso teve 

consequências relevantes no que diz respeito às demais etapas seguintes, quando 

apresentamos projetos de intervenção para a equipe da Secretaria Municipal de 

Educação responsável pelo acompanhamento dos arte-educadores.  

 Na segunda etapa da pesquisa, o momento da cooperação, elaboramos projetos, 

com a sondagem que fizemos na primeira, desta vez propondo outros espaços de 

aprendizagem, os espaços virtuais dos media digitais na web. Consideramos essa etapa 

como a mais difícil da pesquisa de campo, pois tomamos para nós mesmas uma 

responsabilidade tal que em certo momento vimos a coleta de dados e a reflexão sobre o 

próprio fenômeno em estudo ficar quase que inexistente. As interações nos ambientes 

virtuais, contudo, foram intensas e conseguimos obter dados suficientes e significativos 

para nossa questão de investigação por conta dos registros dessas interações por escrito 

nos instrumentos utilizados na plataforma de comunicação da web, o ambiente Sócrates, 

os fóruns, os chats e outras mensagens veiculadas nestes ambientes virtuais.  

 Nessa fase, não conseguimos ter em mão o recurso da filmagem para registro 

das interações presenciais. Por conta da relevância dessas intersubjetividades, porém, os 

registros desses momentos foram salvos nos ambientes a que já fizemos referência, 

como também em nosso diário de campo.  

 Durante o desenvolvimento dos projetos, intencionalmente, garantimos múltiplas 

possibilidades de cooperação e colaboração, ação intencional própria da condução, 

tendo em vista a produção de conhecimento em relação às questões em estudo. Na 

maior parte das interações, não foi a prevalência dos temas sugeridos para estudo, nem 

dos espaços virtuais, que tomaram destaque. A cooperação se manifestou na 

participação ativa dos professores, no intuito de pensar junto conosco sobre as 

possibilidades de aprendizagem dos arte-educadores.  

Eles entenderam bem a proposta e durante o percurso foram alterando, 

adicionando elementos que se mostravam significativos, abrangendo diferentes espaços, 

inclusive as escolas e os espaços culturais da Cidade. O estudo de conhecimentos 
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específicos como leitura de imagem e Educação Musical não sombrearam ou impediram 

a manifestação de significativas reflexões e ações concretas, visando a aproximar os 

arte-educadores para compartilharem de seus saberes e ensaiarem múltiplas mediações 

de aprendizagem colaborativa.  

 Nessa etapa, por excelência, apreendemos um significado amplo do que seria 

optar por uma pesquisa-ação ―co-labor-ativa‖. Enfrentamos múltiplas negociações com 

as instituições e os professores envolvidos. Foram muitas as resistências que 

encontramos, ensejando momentos de tensão pelo que estávamos a fazer. Sentíamo-nos, 

porém, pisando em terreno escorregadio e ao mesmo tempo seguro no sentido 

epistemológico da investigação.  

O terreno da colaboração mútua entre pesquisadores acadêmicos e professores 

que concorrem para a produção do conhecimento traz ao jogo a legitimação de 

conhecimentos que, na perspectiva cientificista, se mostra pouco consistente por serem 

gestados nas processualidades da racionalidade prática, nas intersubjetividades do 

mundo vivido. Sentíamos que os caminhos se mostravam consistentes pelas constantes 

negociações que realizávamos desde a elaboração dos projetos, mesmo se estes se 

configuravam como ―veredas‖ porque se inscreviam na intencionalidade ético-política 

da valorização do profissional da Arte-Educação.   

 As categorias cossituação, cooperação e colaboração, ao caracterizar etapas 

distintas, intencionalmente estiveram sempre presentes em cada ação e fizeram emergir 

múltiplas subjetividades, tanto aquelas intensamente significativas para o campo da 

Arte-Educação, presencialidades carregadas de sentido, como também aquelas próprias 

de uma racionalidade reduzida a sua instrumentalidade, mostrando-se 

consequentemente esvaziada de sentidos, tanto para promover as interações e 

compartilhamento de saberes entre arte-educadores, como também para o pensamento 

criador de propostas pedagógicas para fomentar essas intersubjetividades.  

 Essa racionalidade reduzida à dimensão técnico-instrumental apresentou-se mais 

no desenvolvimento do projeto de Educação Musical. Consideramos que as 

subjetividades emergidas durante a realização desses projetos contemplaram múltiplas 

razoabilidades que se constituíram nas interações dos sujeitos, prevalecendo não o 

produto, a mediação tecnológica, mas os processos de compartilhamento de saberes 

entre os arte-educadores. Os projetos planejados foram aceitos ou rechaçados durante 

sua realização pelos sujeitos envolvidos. Confessamos previamente que os processos 
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rejeitados foram exatamente aqueles cuja racionalidade se restringia a sua dimensão 

instrumental. 

 A respeito dos possíveis espaços supostamente pré-fabricados para a pesquisa 

acontecer, como num laboratório, buscamos a compreensão etnográfica da 

multirreferencialidade (LAPASSADE, 1998) para argumentar os motivos que nos 

fizeram, nessa etapa de coprodução, planejar e executar eventos que possibilitassem o 

compartilhamento de saberes sobre Arte-Educação nos espaços virtuais de 

aprendizagem, levando em conta as condições estruturais que nos foram apresentadas.  

Lapassade (1998) aborda sobre múltiplas referências metodológicas que 

articulamos no desenvolvimento da pesquisa de campo, cujo conjunto é denominado de 

"bricolage", quando o objeto de estudo assim o exige, por sua natureza complexa. Na 

pesquisa-ação, os métodos de ação vão se constituindo no processo, no 

desenvolvimento da pesquisa. Para isso, não basta observar ao modo naturalista, mas 

intervir e fazer constantes negociações com os sujeitos participantes, pelo fato de ser da 

própria natureza da pesquisa colaborativa constituir-se "enraizada" no contexto situado 

dos sujeitos envolvidos: 

Segundo o paradigma interacionista da "teoria enraizada" (GLAUSER & 

STRAUSS, 1967), o sentido não pode emergir senão ao término do processo 

de investigação. A teoria enraizada, ao contrário, supõe a construção 

progressiva, sempre a partir da experiência, dos conceitos e das teorias. 

(LAPASSADE, 1998, p.145). 

 O campo da Informática Educativa ainda configura uma racionalidade técnico-

instrumental, cujos estudos e projetos práticos se voltam para a confecção de objetos de 

aprendizagem, muitas vezes pautados pela ausência do diálogo com os diferentes 

campos de ensino a que esses objetos são destinados, muito menos com os professores. 

No leque curricular, o que mais se aproxima e dialoga com as tecnologias digitais são 

aqueles conhecimentos mais familiares ao campo da Ciência da Computação, como a 

Matemática. Enquanto isso, outros campos do ensino iniciam esse diálogo de modo 

tímido e por vezes contraditório, por se pautarem e exigirem outros modos de 

racionalidades, como é o caso da Arte-Educação.  

 A terceira e última etapa da pesquisa de campo, a coprodução, surgiu da 

avaliação das duas etapas anteriores e de uma releitura coletiva com os professores 

colaboradores a respeito do fenômeno investigado. Por parte dos professores 

colaboradores, havia o interesse no aprofundamento de saberes voltados para a prática 

educativa. De nosso lado acadêmico, havia a preocupação pela ampliação das reflexões 
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acerca dos processos formativos na Arte-Educação. A participação no seminário da 

pesquisa colaborativa foi fundamental para detectarmos as limitações da mediação 

utilizada para o compartilhamento de saberes entre arte-educadores e partirmos para 

outros modos de compartilhamento de saberes, no intuito de perceber as especificidades 

dos saberes produzidos nos eventos realizados por meios mais familiares aos arte-

educadores.  

 Desse modo, propomos, juntamente com a equipe da Rede Municipal de Ensino 

que acompanha os arte-educadores, outro projeto, dessa vez para dar ênfase às 

narrativas dos arte-educadores, no contexto das experiências de apreciação e produção 

artísticas. As interações dos arte-educadores na terceira etapa apresentaram outros 

níveis de interações, densas de múltiplos modos de compartilhamento. Percebemos 

outra intensidade na produção de saberes pela narração de experiências entre 

professores e artistas. Os saberes estudados de acordo com o interesse do grupo 

transformam-se em temas a serem amplamente compartilhados, sempre articulados a 

narrativas a respeito das experiências estéticas oriundas dos grupos sociais, dos 

processos formativos e das práticas escolares. 

 Em todas as etapas, as colaborações marcam uma convergência de vontades e de 

intenções coletivas ao redor da ideia de parceria, de fazer em conjunto, fazer com o 

outro, criar colaborações, ajustar-se, estabelecer redes para realizar atividades em 

parceria. O seminário sobre pesquisa colaborativa nos fez compreender que a 

colaboração entre os "práticos" e pesquisadores visa ao desenvolvimento de 

conhecimentos que resultam de avaliação recíproca dos agentes e que podem se 

reinvestir nas práticas. Esse conhecimento é uma coprodução. 
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4 ABORDAGENS SIGNIFICATIVAS PARA A TRAJETÓRIA DE TRABALHO 

E FORMAÇÃO DE ARTE-EDUCADORES, FAMILIARES À PROPOSTA DE 

APRENDIZAGEM COLABORATIVA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minha grande aprendizagem musical aconteceu nos corais de 

Fortaleza. Lia partitura e estudava teoria musical. Fazia 

faculdade de Pedagogia e sempre participava dos corais. 

Quando fazia a disciplina de Arte-Educação no curso de 

Pedagogia. O professor (...) me convidou pro coral.  A vontade 

de aprender mais me fez entrar no curso de extensão em 

Música na UFC, na modalidade Canto Coral. Logo após, fui 

regente de corais infanto-juvenis. Fiz curso de violão numa 

Igreja evangélica. Trabalhei também com coral e teatro em 

escolas públicas e particulares. O coral, além de ser espaço de 

aprendizagem colaborativa, sempre me abriu portas para buscar 

outros espaços que ampliassem minha formação estética. 

(09/06/2007 - Prof. F).  
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As experiências significativas presentes no percurso da formação estética de 

arte-educadores coprodutores dessa investigação deram origem a este capítulo. Aqui 

reunimos experiências de aprendizagem que se tornaram projetos formativos de arte-

educadores, os quais convergem para ampla compreensão que denominamos de 

racionalidade estética. Nessas experiências formativas, o compartilhamento de saberes 

norteia todas as ações, com atenção para a formação específica no contexto 

multirreferencial de conceber o mundo e do papel da Educação Estética na formação 

para a docência. O critério de escolha das propostas a serem apresentadas aqui decorre 

do potencial significado dessas experiências para os arte-educadores coprodutores na 

pesquisa de campo, destacando-as em suas narrativas sobre as trajetórias formativas a 

respeito do seu trabalho docente com Arte-Educação nas escolas. 

Os projetos citados são: ―A filosofia e o método de ensino de Arte-Educação e 

de trabalho com o canto coral‖, desenvolvido por Izaíra Silvino; ―O processo formativo 

de professores promovidos pelo Canto em cada canto‖ e ―A sistemática de formação 

continuada e planejamento de atividade com arte-educadores‖, promovido pela 

Regional III, coordenados por artistas educadores do teatro radical, que tem a artesania 

da cena como foco de ação formativa.  

Existem características comuns nesses projetos formativos, os quais foram 

constantemente ressaltados pelos arte-educadores participantes da pesquisa de campo: o 

incentivo aos educadores de fazer de suas estéticas do cotidiano um campo 

investigativo; tornarem-se pesquisadores de suas práticas, sistematizar e socializar seus 

saberes em aprendizagem. Essa ação de investigar, sistematizar saberes e socializar é 

coletiva, respeitando e promovendo as diferenças culturais, desfazendo-se de falsos 

consensos e potencializando as múltiplas veredas do pensamento criador. Silvino 

(2007), ao refletir sobre sua prática formativa de Educação Musical desenvolvida no 

Ceará, particularmente no Coral da UFC, reconhece no projeto ―Um Canto em cada 

Canto‖ outro espaço inventado de modo colaborativo, integrando diferentes saberes e 

culturas e, por isso, significativo e sustentável.  

O que veio depois comprovou que era verdade. Os primeiros professores do 

projeto ―um Canto em cada Canto‖ foram aquelas crianças que participavam 

ali de um processo que visava o ´desenvolvimento integral da criança´. Isto é 

teoria vivida. (SILVINO, 2007, p. 285). 

 

Em nosso trabalho desenvolvido na pesquisa de campo, procedemos a estudos e 

processos reflexivos entre os coprodutores dessa investigação. Um dos temas abordados 

teve o texto sobre a formação de professores e elaboração de projetos colaborativos 
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como leitura norteadora a ser discutida entre os professores, articulando com a realidade 

de seus espaços de trabalho e trajetórias de formação. As reflexões geradas pelo acesso 

a esse estudo apresentadas a seguir trazem aspectos comuns às propostas de formação 

que serão tratadas na sequência: 

Formação de professores, Educação Musical e projetos colaborativos 

 
 

 

 

 

 

 

09/2006 Prof. 07  

 

O estudo enfoca dois trabalhos de pesquisa. O primeiro cita problematizações na 

prática educativa, onde se evidencia a necessidade da realização de trabalhos 

colaborativos por conta de comportamentos individualizados no campo da 

Educação, logo onde a subjetividade deve ser consolidada no seu cotidiano de 

aprendizagem. O segundo cita a realização de trabalhos em conjunto (parceria) 

através de projetos compartilhados entre professores já atuantes e os professores 

em formação inicial, com o objetivo de construir um trabalho "para a 

educação musical" e não mais, ou somente "sobre a educação musical" na 

escola, possibilitando assim a implementação do trabalho em conjunto e a atuação 

da investigação-ação educacional. 

 

 

 

 

09/2006 — Prof. 20 

 

A criação de dois projetos colaborativos foi uma pesquisa realizada como um 

trabalho colaborativo entre cursos de Licenciatura em Música e Pedagogia, entre 

professores da escola e acadêmicos da Universidade em Santa Maria, no Rio 

Grande do Sul. Essa investigação-ação possibilita o professor refletir sobre seu 

próprio trabalho com a finalidade de transformá-lo. A realização do primeiro 

projeto colaborativo visa o trabalho conjunto entre professores já atuantes, 

professores em formação inicial, constituídos de acadêmicos de Licenciatura em 

Música e Pedagogia, planejando práticas musicais na escola, com ações práticas e 

teóricas. Um segundo projeto é desenvolvido com a formação inicial de alunos da 

Pedagogia e Licenciatura em Música, suscitando debates entre alunos do curso de 

Pedagogia e Licenciatura em Música, visando à qualificação profissional do 

futuro professor. 

 

 

 

11/2006 - Prof. 08  

 

O compartilhar é necessário em todo trabalho e principalmente na Educação 

Musical, onde o professor deve buscar essa troca de experiências e ideias para o 

seu crescimento e aperfeiçoamento profissional. É certo o que Kemmis fala a 

respeito da investigação-ação, pois é pela investigação que você começa a se 

envolver e através desse envolvimento vem o interesse e a reflexão sobre o seu 

engajamento e a sua participação no trabalho educativo. 

11/2006 — Prof. 04 

 

Penso que deveríamos aprofundar algumas palavras chave que se apresentam no 

texto: diálogo, pontos de vista, investigação-ação, conflitos, diferenças, teorias, 

práticas, níveis de formação, clima de aprendizagem, saberes experienciais, 

formação continuada, relação diferente com o conhecimento e com a sociedade... 

 

 

11/2006 — Prof. 22 

Gostaria de ressaltar o trabalho colaborativo. Enquanto nós de escolas e diferentes 

Regionais buscamos aperfeiçoar nossos conhecimentos, vejo na escola a 

necessidade da direção ter maior iniciativa em determinados aspectos (formação 

continuada). Parece que só assim as coisas caminham. Às vezes, fico pensando: 

quando fazemos um curso e queremos dar continuidade com discussões, estudos e 

projetos, encontramos vários obstáculos na escola. O primeiro deles é a 

acomodação. Por não ser obrigado, muitos não querem nem saber e isso 

atrapalha. Como eu vou colocar em prática sem a colaboração dos colegas? 

Precisamos repensar a nossa postura como educadores! 

 

O compartilhamento sobre a compreensão do texto se mostrou estranho ao 

cotidiano da formação e prática educativa dos professores coprodutores do estudo, haja 

vista que em nossa realidade os lugares de trabalho e formação e os campos de 

conhecimentos são ainda mais isolados. É urgente que o trabalho formativo acadêmico 
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se aproxime do campo de trabalho não mais com atitude de assistência técnica ou 

teórica para subsidiar a prática.  

Na perspectiva do trabalho colaborativo,  aproximar a produção acadêmica do 

professor e da escola, além de apontar um modelo de formação ou solução para a 

complexidade da Arte-Educação no currículo escolar, significa estabelecer uma relação 

diferente com a produção do conhecimento, incentivando a  escola a se perceber como 

comunidade de aprendizagem, quando diferentes saberes e fontes culturais se cruzam, 

produzindo conhecimentos em contextos situados, ao mesmo tempo em que se ampliam 

por espaços e tempos requeridos pelos interesses. As propostas a seguir trazem essas 

características intrínsecas às especificidades das expressividades artísticas abordadas, 

convergindo para a perspectiva multirreferencial e intercultural no trato com o 

conhecimento e a valorização dos saberes inscritos nas estéticas do cotidiano e das 

ações colaborativas.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

4.1 Experiências de formação colaborativa oriundas do contexto da Educação 

Musical, na modalidade Canto Coral 

Tô lembrando de uma música que a professora Izaíra ensinou e que marcou a 

minha trajetória em arte: ―A primeira pessoa soa como eu sou, a segunda 

pessoa soa como tu és, a terceira pessoa soa como ele, ela também. Toda 

pessoa soa, toda pessoa é boa e soa bem. (Prof. A). 

 

Neste relato, uma arte-educadora, convidada a compartilhar sua trajetória de 

formação e prática docente na Arte-Educação, começa fazendo menção ao que se lhe 

mostrou potencialmente significativo para seus consistentes argumentos de se dizer arte-

educadora. Essa experiência, a qual faz referência no início de sua fala, não obedece à 

ordem cronológica de sua formação e/ou prática de Arte-Educação, mas a uma 

disposição da lógica sensível, que aponta para um momento-chave em que instalou uma 

autonomia ativa na sua trajetória de formação, ao forjar processos formativos 

permanentes em múltiplos espaços e modos de inventar-se coletivamente. 

 

A Izaíra me deu um norte quando ela começa a trabalhar com o diário de 

bordo com a gente. Então o diário de bordo permeia meu trabalho. Eu levo o 

diário de bordo pra sala de aula, os meninos folheiam, os meninos dizem: ah, 

isso aqui a gente já trabalhou, como é que a gente vai trabalhar aquilo ali? 

Esse trabalho é diário e quando eu faço o planejamento do mês eu já faço 

completo porque a criançada gosta de folhear. Inclusive a avaliação deles é 

feita no diário de bordo. A primeira dificuldade é escrever, nós não fomos 

trabalhados para escrever, nós professores, nós alunos. Então isso vem 

despertar. Quando a gente se reveste dessa consciência do nosso papel além 

de só da aula, é ter essa visão de pesquisador, você começa a fuçar as coisas. 
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Em todo canto você encontra pessoas interessantes, com experiências 

interessantes que você vai somando. (Prof.A).  

 

O modo que esta professora tem de apresentar os princípios que norteiam suas 

ações anuncia a articulação entre trabalho e formação, compartilhamento a constituição 

coletiva de saberes entre diferentes sujeitos e variados espaços que proporcionam 

múltiplas perspectivas. É nessa direção que Izaíra Silvino (2007), mentora desse modo 

de conceber e atuar na formação e trabalho educativo, discorre sobre os movimentos 

delicados e consistentes de seu bordado pedagógico, com vistas a se constituir 

formadora de arte-educadores no campo do fazer musical, especificamente no Canto 

Coral.  

Essa disposição em possibilitar um processo formativo aos modos da 

aprendizagem colaborativa adotado em nosso estudo se fez presente nessa experiência 

formativa do Canto Coral, que se constituiu em diferentes espaços e tempos, por 

múltiplas mediações. Silvino (2007) narra histórias de Educação Musical no Ceará, que 

se configura num projeto formativo amplo, cujas ramificações continuam se estendendo 

até hoje, do qual também herdamos nossa trajetória formativa como arte-educadora de 

Educação Musical na modalidade Canto Coral. 

Ao tornar-se arte-educadora, a autora põe os mais variados saberes e 

experiências num mesmo patamar de validade e legitimidade; a familiaridade com a 

cultura popular, a vivência estética na família, o acesso a professores qualificados no 

saber musical articulado ao conhecimento amplo do mundo. Nada se perde, tudo se 

aproveita, inclusive a dimensão caótica vivenciada em diferentes coletividades. 

Inicialmente a Professora demonstra o acesso à cultura musical que teve na infância, 

tendo sido educada pelos melhores professores de Música do Ceará e tendo respirado 

simultaneamente culturas musicais diversas.  

O seu conhecimento musical amplia-se concomitantemente ao conhecimento de 

mundo, ao ponto de suas experiências musicais suscitarem interações formativas no seu 

processo constitutivo de se tornar arte-educadora. Ao analisar os procedimentos 

metodológicos e epistemológicos de seus professores na sua formação musical infanto-

juvenil, enfatiza a importância de desenvolvimento do conteúdo específico na 

perspectiva da Educação Estética que tem a dimensão corpórea e sensível como 

primeiras mediações significativas na assimilação do conhecimento musical: 

Ensinou-me a olhar a partitura, ouvir interiormente, primeiro, para só depois 

pegar o instrumento exterior e fazer o som nascer fora de mim. Ensinou-me 

também a perceber que o instrumento tem que ser a continuação do corpo da 
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gente. (SILVINO, 2007, p.33).  

 

Neste sentido, nossa formação como arte-educadora também se desenvolveu nas 

experiências sensíveis, internalizando significativamente o canto coletivo, explorando o 

instrumento vocal como experiência estética e como acesso ao conhecimento musical 

por conta da falta de acesso a conservatórios e a professores especializados. Os corais 

da Igreja, os grupos culturais da região do Cariri cearense de Música Popular, como os 

pastoris, as bandas cabaçais, a poesia matuta apreciada nos programas matinais do 

rádio, os grupos de jovens, foram mediações de aprendizagem coletiva que semearam os 

primeiros brotos em nossa trajetória formativa na Arte-Educação.  

O salto qualitativo no desenvolvimento do pensamento criador, intencionalmente 

voltado para nos tornar arte-educadora, aconteceu pela inserção no canto coral em 

Fortaleza, quando tivemos oportunidade de participar do Coral Zoada
23

 e do Coral da 

UFC, projetos que deram continuidade e ampliação à filosofia de trabalho da professora 

Izaíra Silvino.  

A aprendizagem e a ação refletida foram aspectos do cotidiano de fazeres dos 

corais. A consciência do corpo e da sensibilidade como veículos primordiais do 

pensamento criador das propostas musicais nos transportaram para alçar voos a outros 

conhecimentos, utilizando-nos de múltiplos espaços e mediações.  

Se, anteriormente ao modo autodidata ou diletante, fazíamos das práticas de 

teclado e violão meios para suprir as carências de internalização e percepção da 

linguagem musical, encontramos nos programas de Informática voltados para a edição 

musical uma extensão corpórea, como complementação do ouvido deficiente para 

registrar, na grafia musical convencional, a alfabetização sonora na leitura do mundo, 

nas produções sonoras proporcionadas pelas estéticas do cotidiano.  

A esse respeito, Bourdieu (2008) aborda sobre os modos de aquisição cultural 

que, além da ideologia do dom natural inato a poucas pessoas privilegiadas, são 

constituídos socialmente, vinculados ao capital social socialmente engendrado: 

A ideologia do gosto natural opõe, através de duas modalidades da 

competência cultural e de sua utilização, dois modos de aquisição da cultura: 

o aprendizado total, precoce e insensível, efetuado desde a pequena infância 

no seio da família e prolongado pela aprendizagem escolar que o pressupõe e 

o completa, distingue-se do aprendizado tardio, metódico e acelerado, não 

                                                 
23

 A convite do Prof. Elvis Matos, integramos o Coral Zoada na Faculdade de Educação em 1997.  Na 

época , era sua aluna de Arte-Educação do Curso de Pedagogia. O prof. Elvis Matos fora aluno de Izaíra 

Silvino e continuador de seus projetos na UFC. Logo em seguida, participamos do Coral da UFC, quando, 

concomitantemente ao curso de Pedagogia, fizemos o curso de extensão em Música na modalidade Canto 

Coral. Foram  seis anos de intensa aprendizagem vivenciados nos dois corais. 
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tanto — (...) — pela profundidade e durabilidade de seus efeitos, mas pela 

modalidade da relação com a linguagem e a cultura que ele tende a inculcar 

como suplemento. (BORDIEU, 2008, p. 65). 

 

Nossa competência cultural no âmbito da Educação Musical, bem como de 

muitos arte-educadores, encontra-se no segundo modo. A aprendizagem nas atividades 

de canto coral deve estar atenta ao universo da cultura popular, onde residem possíveis 

nichos em potenciais criativos para fazer ampliar a competência cultural dos arte-

educadores.  

É na convivência cotidiana dos ensaios e apresentações que os espaços e meios 

formativos se ampliam e nos quais nos inserimos, à medida que o pensamento criador 

reclamava conhecimentos mais sistematizados. Ao fazer o curso de extensão da UFC, 

na modalidade Canto Coral, o uso dos softwares de edição musical foi significativo para 

avançar no estudo do contraponto, do solfejo e, enfim, da percepção musical, pois 

possibilitava o registro e repetição de nossas produções, que vibravam corporalmente 

nas aprendizagens entre o professor e os colegas do curso. Na pesquisa-ação, esses 

saberes fundamentados nas estéticas do cotidiano são fontes de saberes formativos, 

sobretudo em realidades constatadas também por Bellochio (2003), em que há muitos 

professores da escolarização inicial que não têm conhecimento musical formal. O 

diálogo com o especialista não tem como função suprir essa carência, mas possibilitar 

conjuntamente uma compreensão maior do campo específico e as possibilidades de 

ampliação da formação e do trabalho na escola.  

Compartilhamento das experiências estéticas em canto coral 

 
06/2007 - Prof. X 

 

Eu queria saber se tem diferença entre técnica vocal e um curso de impostação de 

voz 

 

 

 

 

 

 

06/2007 — Prof. F 

 

A impostação de voz é uma das habilidades desenvolvidas na técnica vocal; uma 

das habilidades que você precisa adquirir na técnica vocal. A técnica vocal é 

também para você aprender a fazer impostação de voz. Uma coisa é você cantar 

com voz metálica. Outra coisa é você cantar com voz aveludada, sombreada.  Fiz  

uma impostação de voz. A minha voz estava num horizonte, numa região nasal, 

estava nasalizada. Depois estava acomodada. Tudo isso você adquire na técnica 

vocal pra saber como você vai interpretar. Impostação de voz tem muito a ver 

com interpretação, que tipo de música, que tipo de interpretação você quer dar à 

música. Aí sim é onde você vai perceber que cor você vai dar à sua voz praquela 

música. Por exemplo, uma música nordestina... Tudo isso tem a ver com cultura, 

com estilo de música que você está cantando, que contexto cultural você quer 

representar nessa voz. Por exemplo, cantando ―Ave, ave, ave Maria‖, eu tô 

lembrando de quê? Eu tô lembrando da cultura popular do povo rezando numa 

procissão. Minha impostação de voz está inserida nesse ambiente cultural, eu 

estou dando uma tonalidade cultural, uma cor cultural à minha voz. E eu quero 

interpretar aquele contexto. É bem diferente quando eu canto a Ave Maria de 

Schubert ou de Gounod num contexto da cultura europeia. 
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Em nossa pesquisa de campo, no entanto, pudemos observar a ausência de 

sentido em certos instrumentos mediadores de aprendizagem em razão da ausência de 

aproximação desses recursos com os contextos culturais de uma parte dos professores 

participantes dos grupos de estudo. Por outro lado, os docentes que já lidavam com 

esses recursos potencializaram seus conhecimentos e interações, ampliando as 

possibilidades de apreciação, contextualização e produção durante as vivências coletivas 

de Educação Musical e Artes Visuais.  

A mediação das experiências estéticas, seja ela qual for, exige uma comunicação 

física e sensorial. O conhecimento do mundo pelo paradigma estético das linguagens 

artísticas — no nosso caso, da Música e das Artes Visuais — ao alfabetizar o corpo e os 

sentidos, abre caminhos, trilhas, veredas e até não-caminhos, e, nessas inúmeras 

possibilidades, aglutina e reinventa mediações. Este aspecto será mais aprofundado no 

quarto capítulo. 

A experiência com o canto, desde criança, possibilitou reunir a nosso favor 

diferentes mediações, mesmo estranhas ao nosso contexto intelectual e cultural, mas 

familiares quanto ao universo musical em que estava já inserida, e fazer dessas 

mediações extensões sensoriais. Foi assim com o piano, com o violão e depois com o 

computador. O potencial significado que essas mediações obtiveram, principalmente o 

computador, ocorreu por conta da corporificação musical desenvolvida nas experiências 

sensíveis com o Canto. O pensamento criador exigia recursos hábeis para suprir as 

carências das lacunas na formação, para registrar o que já foi produzido nas práticas 

coletivas. 

Múltiplas mediações nas experiências artísticas 

 

 

 

 

 

 

09/06/07 Prof. F 

 

Desde sete anos que eu me entendo como gente, eu já tava na Igreja cantando, 

parecia um griguilim...alguém já ouviu falar de griguilim? Griguilim é aquele 

pássaro verdinho. Lá no Cariri chamam de griguilim... 

No interior, o grande espaço que nós temos de cultura é a Igreja. E não existia outro 

espaço. Hoje já existe porque as ONGs estão presentes, apresentando diferentes 

projetos sociais e dentro desses  projetos existe a música. 

Então foi pela Igreja que comecei a tocar piano, depois violão, pela necessidade 

mesmo... Quando eu sabia que tinha um curso na Igreja Batista, eu ia, não queria 

nem saber que Igreja era, corria pra lá. Aprendia com um, com outro um pouquinho. 

E aí eu não perdia a chance. 

Desde sempre eu compreendi que essa questão da gente ir atrás de um espaço e de 

outro pra aprender não é só porque não temos condições de pagar um curso. Os 

múltiplos espaços nos proporcionam cada aprendizagem que num espaço só, por 

exemplo, de um curso, a gente não tem. Porque cada grupo se expressa de modo 

diferente.  

Cada pessoa que tocava violão trazia um contexto diferente pra mim. E naquele 

contexto encontrava conhecimentos diferentes que não havia em outras situações. 
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Por exemplo, eu aprendi muito de teoria musical em banda de música. Lá no interior 

tinha banda de música, eu ia lá estudar com os meninos, com os jovens. Avancei no 

estudo do solfejo quando tive acesso aos softwares de edição musical como o 

Encore.  

 

 

Nos encontros com os professores, durante a pesquisa de campo, algumas 

mediações tornaram-se estranhas, inibiram a aprendizagem e as consequentes práticas 

criadoras. Essa situação ocorreu quando os professores não trouxeram o conhecimento a 

ser tratado inscrito em suas práticas de apreciação estética ou então a mediação não 

tocou suas estéticas do cotidiano. É neste sentido que Izaíra enfatiza a importância de 

vivenciar a Música para ouvi-la interiormente.  

Em face disso, reiteramos a ideia de que subjetividade e intersubjetividade se 

constituem simultaneamente e que os espaços que propiciam acesso aos bens culturais e 

as mediações fazem a diferença nesse processo de aprendizagem. Neste sentido, a 

autora entende que autonomia e heteronomia são o caminho para o processo educativo 

contemporâneo.  

Onde eu estivesse, era ali mesmo era a sala de aula de música (...) Por 

substituição ao professor de religião... eu aproveitava e cantava com as 

alunas. Eu era bastante rigorosa na disciplina, seguia o modelo padrão que 

tinha na minha cabeça... fui aprendendo a me fazer professora. Professora de 

Educação Artística! Disciplina nova que não reprova e que nenhum professor 

da escola, fora eu, dava a menor importância. Era de doer! Inicialmente, 

ensinando para os meninos, eu chamava o relatório, uma espécie de diário, de 

"Meu Livro de Educação Artística‖. (SILVINO, 2007, p. 48, 49, 51). 

 

Historicamente, se percebe que o processo formativo faz a diferença quando o 

assunto é valorizar a Arte-Educação nas escolas. Os constantes conflitos (aulas 

invadidas pelo diretor ou colegas), a luta por espaços adequados, respeito pelas 

atividades planejadas e desenvolvidas de modo contínuo, e o desenvolvimento de 

métodos significativos são alguns elementos presentes nas ações de arte-educadores, os 

quais são implementados a duras penas em razão de serem inventados de modo solitário 

e geralmente à revelia da comunidade escolar.  

Professora, aqui é uma universidade, um lugar sério, que diabo a senhora 

pensa que está fazendo? Estou aqui, vizinho, dando uma aula séria e a 

senhora, aqui, cantando? Professora, emprestei sua sala de aula do curso 

noturno para uma disciplina de Letras. Você só vai brincar com as alunas, 

suas aulas são simples, então, isto pode ser feito debaixo das mangueiras. 

Professora, você que é da arte, vai tomar conta para que a festa ―tal‖ seja 

alegre. O povo de arte é quem entende disso, não é? (SILVINO, 2007, 

p.258). 
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Semelhante ao que Silvino relata sobre os conflitos vividos a umas quatro 

décadas anteriores, defrontamos semelhantes situações do atual cotidiano escolar. Num 

dos encontros da pesquisa de campo, uma das professoras participantes da busca de 

campo faz o seguinte comentário: 

E eu gostaria que isso aqui continuasse porque é um planejamento. Quanto 

tivesse na escola a gente estivesse aqui porque tá valendo também. Porque eu 

percebi uma falta de interesse. Lá na escola é assim: tu vais fazer teu plano só 

não é? Eu fico ali abandonada. História, Geografia e Matemática (Juntos) e 

eu fico ali sozinha (no dia do planejamento). Nem os (professores) da noite 

me procuram (talvez os que também ensinam artes). Eu não tenho como 

passar as coisas que eu aprendo, aí fica uma coisa desvalorizada. 

Infelizmente arte e religião é o patinho feio das escolas. Mas eu gosto do que 

faço, quero muito mais e gostaria de aprender cada vez mais. (Prof. L). 

 

O sentido do processo formativo empregado aqui compreende o conjunto de 

saberes e experiências formais e não formais, amplas e específicas ao campo das Artes, 

que se torna significativo para a vida pessoal e profissional dos arte-educadores, na 

perspectiva da educação dos sentidos, conforme compreensão abordada por Duarte Jr., e 

múltiplos espaços interativos. Dentre estes aspectos, os saberes gerados no cotidiano das 

práticas educativas, os grupos culturais a que os professores tiveram acesso e os cursos 

de formação continuada desenvolvidos aos modos da aprendizagem, que possibilitam 

autonomia nos processos formativos articulados aos trabalhos pedagógicos, são eventos 

em constante destaque nos relatos dos professores participantes dos grupos de estudos.  

Nessa direção, consoante Therrien e Loiola (2003), a compreensão de autonomia 

nesse estudo está vinculada às condições do contexto de trabalho do professor, cuja 

competência docente é concebida vinculada às suas experiências culturais. Silvino 

(2007), em seus relatos sobre os saberes gestados na prática de Arte-Educação, é 

unânime em considerar a criação de métodos que valorizam a aprendizagem em 

diferentes espaços, contudo, significativos, para possibilitar o desenvolvimento da 

dimensão criativa na formação.  

Eu levava tudo para casa. Lia tudo e colocava meus recadinhos em cada 

caderno lido. Eu falava pra eles que aquele era o Livro de Educação Artística 

deles. Que eles eram autores. Deviam  escrever capítulo por capítulo de cada 

conhecimento vivido em aula, e criar exercícios para que os outros pudessem 

trabalhá-los. Os alunos entravam em contato com pintores e escultores 

reconhecidos na cidade. Os artistas iam à escola conversar com os alunos. 

Descartes Gadelha aceitava todos os convites. E os alunos visitaram museus e 

exposições da Cidade. (SILVINO, 2007, p. 54).  

 

Geralmente, professores da área de Arte-Educação consideram a formação 

pedagógica de seus cursos formativos como inexpressivas em relação às experiências 

práticas do próprio ato de ensinar, principalmente quando se trata da Educação Escolar. 
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Silvino acha, entretanto, que à sua época não existia um curso propriamente dito para 

formar professores; contudo, mesmo em cursos que se dizem licenciaturas nessas áreas, 

as disciplinas ―metodológicas‖ aparecem na grade curricular um anexo.  

Recentes reformas curriculares em cursos de graduação voltados para a 

Licenciatura em Música demonstram que, mesmo com o avanço obtido com a 

organização do currículo de modo a tornar mais evidente a especificidade dos 

conhecimentos voltados para o trabalho docente, a dinâmica curricular permanece com 

a fragmentação e ―isolamento dos conteúdos entre as disciplinas.‖ (VERÍSSIMO, 

2005). 

Esses eventos não atingem somente as matérias pedagógicas, mas há uma 

ausência da dimensão dialógica entre as disciplinas do próprio campo musical. Esse 

aspecto é também recorrente em outros terrenos de formação, não somente na formação 

das linguagens artísticas. Além disso, os conhecimentos específicos são apresentados de 

modo desarticulado de conhecimentos gerais do mundo contemporâneo. Estes são 

alguns dos aspectos apresentados pelos professores que participaram dos grupos de 

estudos organizados durante a pesquisa de campo, características estas não condizentes 

com um processo formativo que seja significativo para os sujeitos em formação e para o 

trabalho que irão desenvolver no espaço escolar. 

Causou-me temor a total separação entre o ensino das artes (principalmente 

na graduação) e o processo educativo (principalmente o feito na escola). O 

hiato entre arte e escola. Quando se trata, por exemplo, do Curso de 

Licenciatura em Música da Universidade Estadual do Ceará — UECE, que é 

uma Universidade pública — vemos um curso de Licenciatura em Música, 

um Bacharelado em Piano, estudos de Didática, História e Semiologia 

Musical, acontecendo, desvinculados de projetos de pesquisa e extensão. 

(SILVINO, 2007, p. 97). 

 

Ao realizarmos um estudo a respeito da reforma curricular e re-elaboração do 

Projeto Político Pedagógico junto a professores de um curso de graduação em Música, 

promovemos ―espaços intersubjetivos na perspectiva colaborativa, possibilitando a 

construção de competências dialógicas com a reflexão didática dos envolvidos, a fim de 

pensarmos a formação para a docência.‖ (COSTA, 2006).  Percebemos a enorme 

dificuldade encontrada pelos professores em dialogar com os conhecimentos próprios da 

docência, sobretudo quando tratados em articulação com a realidade contingente da 

cultura escolar, especificamente na compreensão da prática docente na Educação 

Musical escolar.  

O enfoque nos conteúdos e modalidades distintas dentro do campo musical 

disciplinar exige da docência universitária, como bem observam Pimenta e Anastasiou 
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(2002), não apenas no campo da Música, uma revisão e aprofundamento dos saberes 

amplos em que a docência está situada. A perspectiva da aprendizagem nos processos 

formativos exige uma atenção às práticas pedagógicas da cultura escolar como eventos 

produtores de saberes que seriamente devem ser levados em consideração na formação 

docente. Sabemos que, todavia, a dimensão majorante da racionalidade manifestada no 

paradigma disciplinar tem silenciado a dinâmica dialógica da prática docente mesmo 

nos ambientes acadêmicos. 

A docência constitui-se da relação híbrida entre diferentes conhecimentos, 

cuja atualidade social exige cada vez mais uma sintonia intermulticultural 

que transcendente saberes e culturas acadêmicas pautados na racionalidade 

instrumental. (COSTA, 2006, p. 12).  

 

 

Essa desvalorização dos saberes docentes, própria da racionalidade instrumental 

que visa a normatizar as funções de planejar e executar, tem ressonâncias nas trajetórias 

dos arte-educadores, cujos percursos de feitura de uma identidade própria nesta área 

ocorrem solitariamente em meio à dinâmica escolar. Em sua trajetória de se fazer arte-

educadora e formar arte-educadores no campo da Educação Musical, Silvino passou por 

situações pelas quais transita a maior parte de arte-educadores, independentemente de 

acesso ou não à Educação formal: ―Comecei a formar minha biblioteca comprando 

livros a prestação na Livraria Gabriel.‖ (2007, p.59). No percurso desenvolvido como 

formadora de arte-educadores, Silvino relata que, quando trabalhava com os 

professores, ―costumava propor um exercício de criação de pequenas canções. As 

professoras(es) em equipe, criavam texto poético e melodia ou som ritmado.‖(P.72). 

Neste sentido, percebemos como método e produção do conhecimento se articulam e 

são produzidos concomitantemente. No contexto da formação de arte-educadores na 

perspectiva da Educação Estética, uma posição multirreferencial torna-se 

imprescindível: 

Que me perdoem a pretensão. Não estou querendo anular nem depreciar o 

saber-experiência dos professores da teoria musical. Apenas digo que, para 

mim, aprendi a entender/ser mais o que é música quando estudei filosofia, 

sociologia, matemática, quando me exercitei em redação, quando leio (ou 

quase engulo) tudo de literatura (adoro a brasileira e latina), quando presto 

atenção a um feirante em sua venda, quando me lembro da algazarra do meu 

tempo de infância, quando assisto a um filme. Os entendidos em música 

seriam, então, mais importantes que aqueles que não a "entendem"? Claro 

que estas distinções são feitas pelos chamados eruditos, os que sabem 

intelectualmente sobre o assunto. De verdade, de verdade mesmo, não existe 

pessoa leiga na música. Se a música é som, não tem conotação nem 

denotação, sons organizados e encadeados por alguém, ou improvisados por 

outros. Uma pessoa leiga, segundo o dicionário (saindo da dimensão do 

entendimento da religião cristã católica, que hierarquiza seus seguidores entre 

clérigos e leigos) é uma pessoa que é estranha ou alheia a um assunto, é um 
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desconhecedor. Sendo assim, existiria mesmo alguém alheio, desconhecedor 

da música? Cantar em coro, como falar, não é um fazer tão espontâneo, tão 

natural. É um fazer a ser aprendido. (SILVINO, 2007, p. 79-83). 

 

Não é qualquer Canto Coral que se reveste dessa característica colaborativa e 

dialógica que possibilita o desenvolvimento do pensamento criador. Uma professora nos 

ajuda a compreender: ―Participei do coral da ADUFC. Eu fiquei pouco tempo no coral. 

Agora eu tenho vontade de participar de um coral mais descontraído e não de um coral 

tradicional‖. Este modo de fazer Canto Coral se reveste de uma concepção formativa 

baseada ―no método da repetição, pouco criativo, copista e descontextualizado‖.  
Silvino nos auxilia a entender o espaço do Canto Coral como lugar de 

aprendizagem na formação de arte-educadores. Sua proposição formativa está atenta a 

quem educa o educador artista e que função pedagógico-político-social-artística tem a 

Arte na escola. Desse modo, a formação em Arte-Educação não deve ser oferecida 

apenas àqueles professores que ministram especificamente Arte-Educação, mas essa 

possibilidade deve estar configurada nos cursos de formação do pedagogo e das 

licenciaturas; que haja núcleos de estudo das possibilidades de formação da 

sensibilidade do aluno, tendo a Arte como fenômeno mediador desta possibilidade.  

Cantar num coral não é exercitar falsos consensos, ou ir pela vontade da 

maioria, deixando calada uma minoria. É interagir, inter-atuar, interpretar, 

criar, cantar juntos e, ao mesmo tempo, buscar a melhor qualidade na 

individualidade. Não existe coletividade se não existe individualidade 

consciente dos valores de seu corpo, alma e divindade expressa em ação que 

diz de seu poder, força e competência qualitativa. A coletividade não é a 

soma — o cada qual fazendo a sua parte — mas a compartilha desses bens, 

valores e competências individuais vividos nas finalidades buscadas. (IDEM, 

2007, p.222). 

 

O espaço do Canto Coral precisa ser conquistado pelos cantores e cantoras e, 

assim, tornar-se o lugar para expressar o pensamento criador. ―Sem o espírito criador 

não há arte, não há educação‖. (IDEM, 2007, p. 222). A eficiência da Educação 

encontra-se na inquietação e nas indagações que surgem no desenvolvimento da 

aprendizagem. O Canto Coral, pela sua natureza dialógica, possibilita o movimento 

criador na dinâmica de ouvir-se atentamente e escutar a voz do outro para se ouvir 

melhor. 

A carência histórica de Educação Musical na formação básica exige mais 

criatividade para que as experiências estéticas vivenciadas na aprendizagem do Canto 

Coral sejam significativas. Em nossa experiência como coralista, a carência de 

conhecimento sobre solfejo foi cenário de ricos diálogos e aprendizagem entre cantores 



135 

 

e cantoras de um mesmo naipe, reunindo os conhecimentos que cada um apresentava, 

entre os diferentes naipes e o regente, nos dando possibilidade de compreender 

conhecimentos complexos, como a contraposição nas atividades práticas, incentivando-

nos a dar continuidade ao estudo dessa técnica no Canto Coral, sempre compartilhando 

as diferentes compreensões a que cada um e cada uma conseguia reunir. 

No Canto Coral, pudemos vivenciar atividades que incentivavam a articulação 

da sensibilidade, da intuição ao pensamento lógico numa dimensão ampla de 

racionalidade. A reunião das múltiplas inteligências e o trato com a prática musical de 

modo multirreferencial possibilitavam não somente aprendizagem do código musical da 

cultura legitimada, mas também nos fazia elaborar um modo próprio da compreensão 

musical que favorecia o diálogo e a criação coletiva que o projeto musical exigia e 

almeja. A transdisciplinaridade se fazia presente, reunindo conhecimentos vários, 

sobrepondo sons e imagens com múltiplas dimensões no esforço de cada um de 

corresponder à expectativa vocal coletiva, que dependia da performance corporal e do 

esboço plástico-cognitivo que se produzia durante os encontros de preparação, ao modo 

―narrativo-imagético‖ (CAO, 2005). 

É nesse sentido que Koellreutter
24

 compreende a formação do arte-educador: que 

não lhe falte o conhecimento específico — a Música ou qualquer outro conhecimento 

artístico — mas que o estudo específico não seja tratado de modo independente, ―que 

não lhe falte o conhecimento do todo e a compreensão das inter-relações existentes 

entre as coisas, entre os homens e suas atividades.‖ (2007, p. 225).  

Esses aspectos são mencionados nas intersubjetividades de arte-educadores que 

participaram dos grupos de estudos durante a realização da pesquisa como busca de 

campo. Os professores entendem que lidam com outro paradigma de racionalidade, 

estranho à cultura da razão instrumental, não somente familiar à cultura escolar, como 

também à lógica disciplinar acadêmica que isola o discurso da especialidade ―séria‖, de 

outros discursos de conhecimento de mundo. Quando não havia este negócio de arte no 

currículo, não existia essa falta de educação, essa explicitação de indisciplina! (SILVINO, 2007, 

p. 257). 

Sendo a expressão artística uma ―simulação de verdades‖ que nunca se sujeita a 

fragmentações, favorece o trato com o conhecimento de modo transdisciplinar. O 

processo formativo precisa lidar, no entanto, com o conteúdo artístico em suas mais 

diversas articulações, ―sempre levando em consideração que a arte não é uma estratégia, 

                                                 
24

 Palestra publicada em Silvino (2007) 
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um meio, para ensinar outras disciplinas, para amenizar o ensino de outras disciplinas, 

para facilitar a vida do professor.‖ (2007, p. 263). Nessa perspectiva transdisciplinar, a 

aprendizagem requer o uso de meios e espaços diversos. A dimensão intersubjetiva 

possibilita múltiplas presencialidades. ―Quando o outro não está presente ao vivo, está 

presente nos objetos que são usados para que alguém se mova e mova o mundo. (2007, 

p. 273).  

Nosso estudo converge para essa compreensão do uso de múltiplos meios de 

propagação e produção de saberes. Silvino aborda sobre preconceitos no campo das 

Artes, quando se trata de determinados meios e espaços de conhecimentos e fazeres 

artísticos.  

Por que não estudamos Estrigas na escola? Por que o Mini Museu Firmeza 

encontra-se fechado?  

Além daquele perigo (reconhecer como "milagroso" o que é feito a partir do 

conhecimento vivido), ainda há, agora, difundido em muitos ambientes 

frequentados por artistas educadores, afirmativas como ‗este negócio de 

universidade não leva a nada‘; ‗escola nenhuma está formando gente‘; 

‗conheço muitos artistas educadores que nunca foram à escola e, no entanto, 

fazem seus trabalhos muito bem‘. Creio que o foco da crítica deve ser 

centrado, talvez, na ausência de um tipo de saber que aquelas instituições 

ainda não conseguem popularizar. Podemos e devemos criar outros espaços 

de aprendizagem, outros espaços para construir saberes.‖ (SILVINO, 2007, p. 

286-287). 

 

A cultura contemporânea nos situa ante uma simultaneidade de modos de vida 

com que a ciranda de roda, as bandas cabaçais, os museus, convivem e transitam entre 

as tecnologias digitais e são muitas vezes promovidos e divulgados por esses meios, o 

que antes levava anos e necessitava de esforços extremos para que isso ocorresse. Em 

nossa pesquisa de campo, os arte-educadores mencionaram projetos significativos que 

convergiram para esse processo formativo de aprendizagem, os quais foram e são 

significativos para o seu trabalho pedagógico com Arte-Educação e para sua autonomia 

formativa.  

Nesses projetos, os professores advogam a dimensão multicultural como 

elemento essencial para a valorização da Arte-Educação na cultura escolar. Dentre eles, 

uma formação acadêmica que lhes proporcione consistência teórico-prática dos saberes 

específicos das Artes de modo articulado com os diferentes meios e espaços culturais, 

sobretudo em sintonia com o seu local de trabalho, a fim de que a escola também possa 

participar e reconhecer o papel da Arte na Educação, ultrapassando a sua dimensão 

decorativa. Eles percebem que não basta compartilhar as experiências, mas também 

refletir sobre elas e ampliá-las no sentido de dar legitimidade e respeito aos 
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conhecimentos gerados nas práticas, pois ―o fazer deles são, já eles, teorias. Pois não há 

uma teoria em qualquer campo do saber humano que se sustente sem uma prática.‖ 

(2007, p. 284).  

 

4.2 A artesania da cena como fonte inspiradora do desenvolvimento do 

pensamento criador no acompanhamento pedagógico de arte-educadores  

 

A imaginação na artesania da cena traz valiosa contribuição para pensarmos a 

compreensão do saber-fazer específico da Arte na Educação e na investigação ora 

desenvolvida, nos modos de compartilhamento de saberes entre os arte-educadores. A 

razão de trazermos essa abordagem em nosso estudo está no significado das ações 

formativas de modo colaborativo desenvolvido por uma equipe de artistas educadoras 

no acompanhamento pedagógico de arte-educadores em uma determinada Regional da 

Rede Municipal de Educação de Fortaleza. A sistemática de orientação didático-

pedagógica converge para o compartilhamento de saberes, promovendo, nos encontros 

periódicos de planejamento desses professores, o exercício de autoria e autonomia no 

que diz respeito a projetos formativos articulados à prática educativa na escola. 

O fazer artístico traz as marcas das experiências de vida. Os relatos dos 

professores nos encontros da pesquisa de campo manifestaram o potencial criador 

vivenciado nos encontros de planejamento desenvolvidos pela equipe, cuja filosofia 

didátido-pedagógica provém do trabalho imaginativo na artesania da cena do teatro 

radical (QUINTO, 2006), destacando o uso de todos os espaços e tempos como 

momentos de formação. As condições para a formação se apresentam nesses momentos 

em que os professores são convidados a desenvolver juntos os caminhos e os saberes. 

O saber-fazer tido como estudo da pesquisa educacional sobre a formação 

docente tem sido geralmente relacionado aos saberes de experiência e à competência 

docente, caracterizados por contingências dos contextos situados. Na artesania da cena, 

o fazer artístico como trabalho artesanal é teoria e método que produz um conhecimento 

concreto na dinâmica do pensamento criador. A prática é compreendida articulada à 

expressão e à produção do conhecimento.  

Esse modo de compreender as experiências práticas do artista educador 

configura um processo formativo, onde são gestadas as regras da formação 

simultaneamente à própria formação. Neste sentido, as experiências estéticas imbuídas 

dessa compreensão artesanal formativa dão formas não somente a conhecimentos 
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práticos, mas também tornam bem visíveis os caminhos, as veredas metodológicas 

desses conhecimentos.  

A relevância dessa compreensão de prática para o nosso estudo vincula-se ao 

caráter formativo que se reveste da ação artesanal na autoria do conhecimento e do 

caminho percorrido para materializá-lo. Desse modo, conferir ao artista-educador a 

legitimidade de conduzir o itinerário de sua formação é compreender a exigência da 

abordagem colaborativa, no sentido de considerar a atitude investigativa das estéticas do 

cotidiano. O processo formativo visa a obter significado epistemológico e 

‗epidermiológico‘ tendo em vista ‗tocar na pele‘ no sentido intercultural dos contextos 

situados dos sujeitos em formação.  

Nos momentos coletivos, ação, reflexão e imaginação como trabalho artesanal se 

articulam ao compartilharem dos múltiplos saberes advindos de suas subjetividades. Ao 

produzir intersubjetividades que se materializam nos conhecimentos produzidos e 

distribuídos nas estéticas do cotidiano, imbuídos nessa sistemática de reinventar os 

modos formativos, tornam-se potencialmente criadores, desenvolvendo autonomia e 

compartilha das potencialidades específicas. 

Mota (2003), ao olhar criticamente a formação de professores no campo da 

Educação Musical, reúne elementos que convergem para essa proposta do trabalho com 

a imaginação nas práticas musicais formativas. A autora denomina de ―prática 

transformadora sustentada‖ o trabalho com as estéticas do cotidiano da musicalidade 

que ―ultrapassa largamente o poder da educação musical no contexto da educação 

formal‖ no paradigma conceitualista que ainda domina a Educação Musical.  

O trabalho colaborativo é concebido da inter-relação dos estudos de Bruner, 

Vygotsky, Freire e Habermas, quando a aprendizagem significativa se efetiva e quando, 

mais do que a estrutura de uma dada disciplina, se dá atenção ao contexto em que ela 

acontece, numa relação horizontalizada e recíproca de apresentação e produção dos 

saberes, quando alunos e professores, professores e formadores compõem uma 

―comunidade educativa‖. ―A diversidade sociocultural dos seus membros representa 

uma mais-valia‖ em que estão criadas as condições para que o currículo seja algo que se 

vai conquistando mediante um diálogo do qual todos participam. A relevância e papel 

da imaginação são enfatizados ―porque, de todas as nossas capacidades cognitivas a 

imaginação é aquela que nos permite credenciar realidades alternativas‖. 

Neste sentido, fazer arte em processo de ―formatividade‖ na perspectiva da 

artesania da cena é diferente de fabricação, de técnicas ou receitas. As experiências 
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estéticas vivenciadas nesse contexto formativo têm a dimensão de trabalho arraigado às 

experiências do cotidiano. Aglutina as dimensões da sensibilidade e da cognição, 

vencendo as dicotomias e falsos consensos, estabelecendo valoração da área de Arte-

Educação que, ao mesmo tempo, trata razão e sentimento como componentes 

inteligentes que asseguram a produção coletiva de saberes para a formação dos próprios 

professores e para sua prática educativa.   

A Arte-Educação também não está isenta do caráter de urgência e 

superficialidade das relações sociais e, na cultura escolar particularmente, por sua 

função instrumental em diversificadas vertentes: decoração de outros conteúdos 

escolares, disciplinamento dos sentimentos, comportamentos e conhecimento 

informativo da produção artística de modo conteudista desvinculado dos contextos 

culturais dos sujeitos envolvidos e da prática reflexiva desses saberes.  

A razão instrumental, em geral presente na política curricular do cotidiano 

escolar, tende a sufocar a razão imaginativa do professor que lida com os saberes 

artísticos, tendo em vista proporcionar experiências estéticas aos seus alunos. 

Historicamente, o professor, semelhante ao operário industrial, tende a lidar com o 

conhecimento escolar como algo estranho ao seu contexto cultural. Os saberes artísticos 

não ficam isentos dessa lógica dos meios de produção.  

―Desde sempre, o artesão se mostrara senhor de seu trabalho (...). Entretanto, ao 

se empregar numa daquelas nascentes indústrias, sua atividade passou a ser regida por 

uma lógica que lhe era exterior.‖ (DUARTE JR., 2004, p. 47). Essa realidade histórica 

da escola como uma fábrica requer dos projetos formativos de arte-educadores 

experiências estéticas que os façam entrar em contato com essas contradições e 

racionalidades em constantes choques, com o fim de perceber e analisar criticamente 

suas atitudes de artesãos ou de operários,  de passividade ou de sujeitos culturais que, ao 

modo do trabalho imaginativo, tecem sua obra e as ferramentas para desenvolvê-la. 

Almeida (2008), ao estudar sobre os saberes e fazeres teatrais de professores de uma 

escola pública, ressalta que, apesar da reificação da Arte e sua consequente função 

compensatória no currículo escolar, ainda observamos ―experiências artísticas 

―teimosas‖, capazes de revelar suas natureza crítica e, portanto, necessária para a 

formação do sujeito livre a autônomo‖. (P. 33).  

Essa peculiaridade de negação da razão instrumental, desviando o processo 

educativo do que já se tem por estabelecido, é que recupera o sentido de a Arte se fazer 

presente na Educação Escolar, ampliando as possibilidades de desenvolvimento do 
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pensamento criador que, pelo trabalho com a imaginação, enseja opções de autonomia 

que encorajam os professores a abandonarem a rotina e o lugar que a lógica 

instrumental elegeu para a arte na escola: 

Ações que rompem com a rotina da Arte-Educação na escola 

 
 

 

 

Prof. A — 

08/2007 

 

 

Quando a gente se reveste dessa consciência do nosso papel além de só da aula, e a 

ter essa visão de pesquisador, você começa a fuçar as coisas. Em todo canto você 

encontra pessoas interessantes, com experiências interessantes que você vai somando. 

O pessoal da Regional tinha um trabalho que eu achava fantástico: a Rosa, a Clébia e 

a Tutti. Elas tinham encontros mensais com a gente e a gente ia somando 

experiências. Pena que esse ano só teve encontro agora em janeiro, era encontro de 

planejamento, com o pessoal da Regional, é uma equipe fantástica. Então elas 

facilitavam esses encontros com arte-educadores e isso nos fortaleceu. Mesmo que a 

gente fique sozinha na escola, a gente tem esse encontro com outras pessoas que 

estão em sala de aula, que estão com as mesmas problemáticas. Então a gente tem 

que se inserir. A gente não pode se sentir relegado nem fazer sozinho não, a gente 

tem que estar junto com os outros professores e principalmente na escola, porque 

esse é o nosso ponto de partida. 

 

 

 

Prof. M - 

09/06/2007  

 

 

Trabalhei 23 anos construindo processos de alfabetização com as minhas crianças. E 

ao passo que eu ia trabalhando eu percebia que a mesmice não fazia parte do meu 

cotidiano, do meu eu, é pobre demais, eu queria fazer a diferença. 

Comecei a inserir, a introduzir no meu contexto trabalhado a música e a 

performance do teatro sem saber nada sobre a teoria e também não tinha ninguém 

pra desenvolver essa prática comigo. Ninguém dizia assim: é assim que tu fazes, mas 

eu buscava. Lá no interior, eu trabalhei a cartilha da Ana e do Zé toda com a música, 

criando os textos com os meus alunos pra ficar diferente. E foi aí nesse processo 

eu descobri o meu ponto forte da descoberta que através da arte eu aprendi uma 

metodologia desse meu trabalho, desse percurso.  

 

Prof. A - 

11/10/07   

 

 

Eu fiz um trabalho em agosto que era ―Admirando poéticas da arte-popular‖. 

Folclore, datas comemorativas, isso é o calo ou o calcanhar de Aquiles de 

qualquer professor de arte. O que foi que eu fiz: parei de brigar e me juntei à 

escola. Poéticas da arte popular é um material que eu comprei num sebo por dez 

reais. Ele vem mostrando além da exposição, pranchas e material de como você 

trabalhar. A escola veio com um projeto montado sobre folclore. Claro que eu não ia 

trabalhar sobre Iara, Boitatá... Não dá, não dá aqui pra você trabalhar dessa forma; 

você sai de dentro dessa pasta e não cabe mais nela, é assim que eu me sinto, 

principalmente na relação escola e o professor; eu não caibo mais dentro daquela 

caixinha. Aí o que foi que fiz: levei pra sala de aula aquelas pranchas, tirada de um 

calendário, recortei todinho, da FTD...de 2004. O professor de arte é um catador de 

lixo (risos). A gente começa a juntar um monte de coisa, inclusive quando você 

trabalha com sucata, é complicado, se a gente não tiver um espaço, tipo um sucatário, 

a confusão na escola tá feita.... eu vivo recebendo reclamação e digo: me dê uma 

sala que eu organizo meu sucatário (risos)  

Aí eu levei o calendário e fizemos um trabalho chamado obra em retalhos, os alunos 

tinham que levar pedaços de tecidos, e a gente ia trabalhar. O resultado foi esse 

(mostra as obras). Fizemos uma exposição. Eles fizeram as obras ... com giz de cêra, 

tinta relevo dimensional, cola colorida. Como? Esse tecido, eu comprei um pra 

mostrar a vocês . Esse tecido aí (mostra o tecido)  era caro. Então em um sábado 

vim aqui ao Centro, vi esses os panos de prato por cinqüenta centavos e foi com 

eles que fizemos esse trabalho. A base é cartolina. O trabalho foi feito com várias 

turmas, em equipes, cada uma usando de suas possibilidades. Os alunos da noite, 

como alguns senhores sabiam bordar, fizeram essa correntinha como contorno. 

Prof. J - 

11/08/07  

 

Essa saia que tô vestindo era uma saia velha da minha filha. Transformei. Peguei 

material de bijouteria - era outra saia muito comprida - cortei, peguei fio dental pra 

costurar porque eu acho mais original e aí transformei a minha saia. 

Prof. Z - 

11/2007  

Essa tinta aqui não é cor-luz, é cor-pigmento porque é uma cor fabricada com a 

fuligem do candeeiro. Se quiser fazer com o urucum, a cor vermelha, faz. Ficou 
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vermelho justamente por causa da luz. A luz solar incide no objeto. A tinta fabricada 

com a fuligem dá um tom diferente porque é uma tinta com óleo. 

 

Na cultura escolar, a categoria trabalho ainda tem sentido negativo de algo 

penoso e sacrificante. O próprio trabalho docente tem essa característica. O fazer 

artístico nesse contexto, em vez de trabalho criativo na produção de conhecimentos 

articulados às experiências culturais de professores e alunos, é antes visto ―como uma 

atividade-meio para a melhoria do desempenho dos alunos‖ ou uma forma de 

relaxamento do cansaço das atividades escolares (QUINTO, 2006, p. 29). A sistemática 

de planejamentos mensais, igualmente, é vista como um tempo apenas de significado 

normativo e instrumental de entrega de um programa de conteúdos a serem 

desenvolvidos durante determinado período.  

No que diz respeito à troca de experiência e compartilhamento de ações 

interdisciplinares, como já fizemos referência aos momentos de planejamento das 

escolas, a Arte-Educação geralmente fica isolada dessas possibilidades e é ressaltada 

pelo coletivo docente quando se trata de cumprir essa convencional função de atividade-

meio para dinamizar o ensino-aprendizagem de outras disciplinas ou para os momentos 

festivos da escola. 

A cultura escolar no modo como estamos compreendendo em nosso estudo é 

constituída por uma série de contradições. Damasceno e Therrien (2000) observam que 

a versão autorizada do currículo oficial reúne apenas uma parte restrita das experiências 

e saberes da humanidade a serem ensinados, cujos conteúdos e formas de apresentação 

tendem a favorecer econômica, política e culturalmente os grupos dominantes.  

A elaboração curricular pelo parâmetro do poder econômico tem concebido o 

trabalho docente como mero executante de decisões externas à sua cultura e à de seus 

alunos, por ter em vista uma educação escolar voltada para o que Adorno denomina de 

semicultura, visto que aos alunos, filhos dos grupos sociais desprovidos de bens 

econômicos, deve ser oferecida uma cultura mínima, suficiente para executar tarefas. 

Entrementes, a análise do modo como os grupos dominantes legitimam o gosto, o 

conhecimento, o discurso e a experiência numa perspectiva reprodutivista também 

silencia a respeito da maneira como os grupos a quem essa referência homogeneizante é 

destinada, os meios de resistência, de articulação e reelaborações em diferentes 

aspectos.  

Na prática cotidiana a hegemonia nunca realiza apenas a dominação, a 

imposição. Ela é continuamente recriada, modificada; e é a partir daí que se 

afirma com todo o vigor o sentido da contra-hegemonia como hegemonia 
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alternativa, que contém elementos reais e persistentes da prática, quer na 

esfera política quer na cultural, fruto das oposições e lutas travadas no 

cotidiano dos atores sociais. (DAMASCENO & THERRIEN, 2000, p. 15). 

 

Além dessa compreensão reprodutivista do currículo e do trabalho docente, a 

orientação dos encontros de planejamento e de outras atividades formativas entre arte-

educadores pelo fazer teatral como trabalho imaginativo na artesania da cena provoca os 

professores a reinventar suas intersubjetividades. A produção de saberes, sensíveis e 

visíveis nesses momentos coletivos, promove a autoria e a autonomia, compreendendo 

essas atividades coletivas próprias da gestão e cultura escolares como espaços e tempos 

formativos, não apenas para compartilhar experiências ou traçar estratégias para pôr em 

prática o currículo instrumental. O trabalho imaginativo com Arte sob esse prisma ―faz 

emergir outra razão e outra sensibilidade‖ que desafiam os professores a se desfazerem 

das seguranças da rotina escolar e a desenvolverem um ―potencial político e autônomo 

da arte que está na própria arte, em sua forma estética em si‖. (QUINTO, 2006, p. 34).  

Essa dimensão estética, manejada de modo amplo, superando reducionismos 

costumeiramente subjetivos, quando se faz referência à Arte-Educação, reinventa a 

dimensão lógica do pensar e do fazer artísticos, que seguem uma ordenação racional e 

consciente. O trabalho com a imaginação na artesania da cena, tendo em vista promover 

processos formativos, favorece a articulação e o diálogo entre as experiências de ser 

artista e ser educador, criando na prática o entendimento de Educação Estética, 

depreendendo dessas experiências ricas de produções intersubjetivas, as especificidades 

de ambos os campos da Arte e da Educação e a valoração dessa interseção para o saber-

fazer do arte-educador. Um educador musical, coprodutor do nosso estudo, expressa a 

especificidade das Artes no trabalho educativo desenvolvido pela escola, quando o 

professor entende a importância do trabalho com a imaginação:  

Um aspecto de desenvolvimento notoriamente perceptível não só na 

disciplina de Arte e/ou Música, mas com mais intensidade nestas, é o 

desenvolvimento da imaginação. No nosso cotidiano em diversas 

circunstâncias, precisamos estar aptos a utilizá-la para resolvermos 

problemas diários. Quando trabalhada previamente no cotidiano escolar, o 

trabalho com a imaginação estimula a criação de realidades alternativas na 

busca da solução desses possíveis problemas assim como acontece no meio 

científico. É necessário que a Música esteja nas escolas de forma consciente e 

construtora de desenvolvimento musical, não apenas de forma a embelezar 

determinados eventos e atividades freqüentemente realizadas no ambiente 

escolar sem nenhuma ou quase nenhuma intenção realmente artístico-

educadora. Muitas vezes, a pedidos dos próprios gestores, com a intenção de 

exibir a escola para a comunidade de uma maneira geral sem o real 

compromisso com o processo de construção de habilidades envolvendo as 

atividades artísticas. (Prof. 06 - 12/2006). 
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Ressaltamos que essa conexão entre os elementos do ato criador na artesania da 

cena e a prática docente em Arte ―não é uma meta específica do Teatro Radical 

Brasileiro (TRB)
25

‖. São as experiências de Teatro via Poética Radical e a prática 

docente com o ensino do Teatro, sobretudo na formação de professores, que corroboram 

o potencial significado de constituir, na formação de arte-educadores, essa permanente 

destituição de certezas normativas e engessadas.  

Faz-se necessário, outrossim, inaugurar políticas formativas que garantam 

tempos e espaços do cotidiano profissional do arte-educador, e de momentos exclusivos, 

de experiências estéticas, quando imaginação, trabalho racional, saberes técnicos, 

intuição e os códigos culturais provindos dos diferentes nichos culturais dos professores 

sejam compartilhados, formulando conhecimentos visíveis e significativos para o 

trabalho com Arte na escola. Nossa investigação indica que abordagens e práticas 

formativas nessa perspectiva não são utópicas. Elas existem e repercutem de modo 

significativo na formação e na prática profissional dos arte-educadores.  

O motivo de aprofundar as práticas formativas do Canto Coral como projeto 

formativo de arte-educadores, o trabalho com a imaginação na artesania da cena 

articulado à prática do ensino de Teatro é a peculiaridade que esses projetos formativos 

imprimiram nas experiências formativas de arte-educadores participantes de nossa 

pesquisa de campo. Essas abordagens, no entanto, não são valorizadas nas políticas 

formativas. Por vezes, foram abortadas pelo não-cumprimento dos investimentos 

públicos ou pela própria desaprovação da filosofia política de favorecimento da autoria 

e da autonomia geradas no processo formativo.  

Na especificidade da Arte-Educação, estes projetos formativos visam a superar a 

visão dicotômica entre emoção e razão, habitualmente estabelecida na cultura escolar. 

Outra característica presente é a transdisciplinaridade, não no sentido de esmaecer a 

coloração específica da Música ou do Teatro, por exemplo, mas no intento de trazer 

significativo vigor para o contexto cultural em que o fazer artístico é desenvolvido. 

Outro aspecto que remonta à transdisciplinaridade na aprendizagem nos é 

apresentado no estudo da imaginação na artesania da cena. O corpo imaginado na 

estrutura cênica exige múltiplos espaços de expressividade das experiências de vida e 
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 Para saber mais sobre o TRB e o seu fundador Ricardo Guilherme, ver QUINTO, Maria Edneia 

Gonçalves. O trabalho com a imaginação na artesania da cena teatral e as trajetórias de formação do Arte-

Educador. XIV Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino. Porto Alegre - RS, 27 a 30 de abril, 

2008. 
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dos novos códigos e imagens que emergem na produção intersubjetiva. Os espaços 

ultrapassam significados geográficos, imbuídos de uma gama de representatividade para 

os saberes que se materializam no trabalho desenvolvido. O acesso a múltiplos espaços 

no contexto de ―formatividade‖, inclusive daqueles em que são familiares aos arte-

educadores, de suas estéticas do cotidiano em tempos remotos da infância, da cultura 

docente, e de outros espaços estranhos a sua cultura constituída,  viabilizam o 

pensamento e o trabalho criador. 

Sair do espaço já estabelecido sem, contudo, deixá-lo esquecido e reinventá-lo, 

são aspectos inerentes à aprendizagem entre arte-educadores. Nos encontros da pesquisa 

de campo, os professores atentam para a importância de ampliar seus conhecimentos e, 

por conseguinte, adquirir mais autonomia no saber-fazer Arte na escola; romper com o 

isolamento do trabalho com Arte na dinâmica curricular do cotidiano escolar e negociar 

modos de pensar e fazer Arte ‗com‘ a escola.  

As intersubjetividades descobertas na pesquisa de campo demonstraram o anseio 

dos professores à inserção no espaço acadêmico que certifica e legitima o ensino de 

Arte, no sentido abordado por Pierre Bourdieu (2008).  Também reivindicam condições 

de acesso aos espaços culturais de apreciação artística e querem conquistar o próprio 

locus escolar no intuito de dar consistência ao trabalho com Arte e, consequentemente, à 

sua formação, que encontra certificação também na prática docente. Sair dos espaços 

constituídos significa estar mais presente e ampliar o conhecimento do mundo cultural 

em que seus alunos estão inseridos.  

Os espaços virtuais oferecidos pelas tecnologias digitais são outras 

possibilidades de estranhamento e de encontro de culturas. Haja vista a dimensão 

virtual, ao mesmo tempo estranha ao professor pela sua cultura livresco-pedagógica, 

encontra-se com a dimensão imaginativa e onírica, que sempre esteve presente na 

fantasiosa cultura popular, tão familiar às nossas origens culturais. Em nosso estudo, a 

mediação de experiências estéticas com as tecnologias digitais se reveste de menor 

significado do que o desenvolvimento da autonomia dos professores na reflexão e 

produção de estéticas formativas de modo colaborativo, que contemple as múltiplas 

racionalidades, experiências estéticas e cultura escolar.   

A relação entre a autoria pessoal e coletiva no processo formativo constitui a 

aprendizagem, pois há distintas tarefas e níveis de racionalidade, incluindo aí mestre e 

aprendiz, ambos ensinando e aprendendo; uns com saberes técnicos específicos, outros 

com saberes da prática e de seus códigos culturais, mas, sobretudo, indagando e 
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investigando.   A relação e a contribuição do trabalho imaginativo na artesania da cena 

com a formação do arte-educador são também ratificadas pela autora: 

Inicialmente, constatamos a importância do trabalho com a imaginação como 

elemento constituinte da formação do arte-educador e de qualquer sujeito que 

estabeleça, com o outro, uma relação de ensino-aprendizagem, em qualquer 

área de conhecimento. (...) Porém, devemos esclarecer que, nesse contexto de 

nossas reflexões, não estamos defendendo que o arte-educador deva, 

necessariamente, ser um artista para realizar esse trabalho imaginativo em 

seu cotidiano. Mas, que ele o realize da forma que considere apropriada, em 

virtude dos saberes de formação com os quais lida estarem localizados no 

campo da arte. (QUINTO, 2006, p. 187). 

 

A racionalidade que tem primazia no trabalho docente possui também o universo 

imaginativo expatriado da cultura e da formação docente. Uma vez que a categoria 

trabalho e, ainda mais, trabalho docente, pelo seu caráter fragmentado e dominado pelo 

sistema financeiro, traz em si um significado de penúria e não-valor, o próprio educador 

se encarrega de justificar a sua ausência de experiências estéticas por falta de tempo e 

de acesso aos espaços que possibilitam o conhecimento, a fruição e a produção artística.  

Conforme a concepção de Richter (2003), as estéticas do cotidiano não se 

identificam com o fazer instrumental das atividades artísticas habitualmente exigidas 

pela escola em seu calendário comemorativo, tendo em vista um produto a ser 

apresentado. Essas experiências devem ser entendidas nas dimensões do pensar, do 

fazer e do fruir, no sentido da abordagem triangular em Barbosa (2001), situado em 

tempos e espaços culturais de professores, alunos e comunidade escolar. 

 

 

4.3 Experiências de formação docente desenvolvidas pela Associação de Corais 

Infantis Um Canto em cada Canto (ACIC)  

 

Outra proposta formativa de arte-educadores com potencial significado no 

compartilhamento de saberes entre os arte-educadores, coprodutores da nossa pesquisa 

de campo, é aquela formulada e desenvolvida pela Associação de Corais Infantis Um 

Canto em cada Canto (ACIC). Suas raízes estão sedimentadas no projeto de formação 

colaborativa de cantores, desenvolvido pela professora Ana Maria Militão Porto 

(Nininha) em Messejana, há quase 30 anos. Silvino, em seu livro sobre experiências 

com Arte e Educação no Ceará, considera este projeto como exceção, ao lado de outro 

projeto formativo concretizado no Crato, no que diz respeito àqueles regidos por uma 

abordagem de ensino ―baseado no método da repetição, pouco criativo, copista e 
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descontextualizado‖. (SILVINO, 2007, p. 96). 

Um grupo de arte-educadores, ao ser indagado sobre os projetos de formação 

significativos de que participaram, destacam aqueles realizados pelos arte-educadores 

do Canto em Cada Canto, por vezes indignados pelas descontinuidades das políticas de 

formação que não garantem a continuidade e conclusão do percurso planejado pela 

equipe formadora juntamente com os professores. 

Eu fiz de canto, Um canto em cada canto, alguém fez aqui? Impostação de 

voz, tudo.  

(Prof. C,  Agosto 2007). 

São vários cursos que começam e não terminam. Canto em cada canto, 

começou e ninguém viu mais pra onde foi ... (Prof. B  Jun. 2007)  

Eu fiz Pedagogia, e fiz uma disciplina que foi a Pedagogia da arte, vimos um 

pouco da arte literária, arte de fantoche, arte de dança, música, flauta, foi até 

com a Nininha que era do Canto em cada Canto... Depois participei do Canto 

em cada canto na Regional VI, fiz Pedagogia pela UVA na Faculdade 

Contemporânea. O trabalho do Canto em cada Canto foi muito bom. (Prof. H, 

Jun 2007). 

 

A abordagem de trabalho com Canto Coral infantil e formação de arte-

educadores da ACIC demonstra o modo como articular saberes múltiplos, não somente 

valorizando a cultura popular, mas também fazendo emergir das estéticas do cotidiano 

das crianças e dos arte-educadores os modos de trabalhar e de alargar os conhecimentos 

musicais numa dimensão transdisciplinar. O percurso formativo também articula 

diferentes espaços, destacando a escola, onde os corais são formados e os espaços do 

cotidiano dos alunos e da comunidade onde estão inseridos, identificando em suas 

manifestações o ―universo sonoro‖ presente nos momentos comunitários. 

 Nininha, sendo professora de Música formada pelo Conservatório Alberto 

Nepomucendo, organiza o movimento coral de Messejana no percurso de suas 

experiências com as crianças e jovens, cuja característica se constituía pela ausência de 

escolas de formação musical. Percebe-se que não basta ter formação na área específica 

no espaço acadêmico, para fazer emergir projetos formativos que sejam expressivos 

para formação de arte-educadores, considerando os elementos já anunciados no estudo 

da imaginação na artesania da cena e no trabalho com o Coral da FACED e da UFC 

coordenado por Izaíra Silvino. É preciso ter objetivos político-educacionais ao modo 

freiriano, compreendendo a educação como um ato político, tornando essa máxima por 

demais imperativa quando referida a Arte-Educação na realidade da Educação 

Brasileira. 

Como a maior parte dos arte-educadores ainda hoje relatam, não há autonomia 

de tempo e de espaço para que o professor desenvolva projetos além das aulas 
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convencionais na sala de aula. Para driblar essas normas, com base nos relatos de 

Silvino (2007), a professora Ana Maria começou a organizar corais na escola onde 

trabalhava nos horários denominados pelos alunos de ―horário de fome‖, no intervalo do 

meio-dia.  

Como desde cedo forjou um trabalho colaborativo, conquistou o apoio da 

comunidade escolar e o que era uma atividade extracurricular se tornou um projeto de 

Educação Musical que há mais de 30 anos continua a existir. Não foram poucos os 

entraves das políticas públicas para desorganizar o caráter comunitário do projeto, bem 

como desmontar o ―Polo de Música de Messejana‖
26

. 

De todo modo, o projeto voltado para a formação de corais, destinado a muitos 

cearenses que não têm acesso a escolas formais de Educação Musical, como os 

conservatórios e universidades, continua sua trajetória na ACIC, graças à formação 

colaborativa e autônoma que fez muitas crianças de ontem se tornarem regentes 

populares hoje, fomentando também a formação de professores de Artes que estão nas 

escolas, quando sua filosofia de trabalho é aceita pelos administradores públicos.  

Esse projeto possui características tangíveis, comuns aos projetos há pouco 

comentados e, nesta ordem, compreendemos a razão pela qual a formação realizada 

junto aos professores da rede municipal de Fortaleza se fez significativa. No manual 

Lições do Caminho, o que conta o canto, edição patrocinada pela Prefeitura de Fortaleza 

para doar às escolas municipais, o Um Canto em cada Canto compartilha suas 

experiências, filosofia de trabalho e os conhecimentos engendrados ao longo do 

caminho por todos, regentes, crianças dos corais e assessores.  

O mote articulador de todas as suas ações constitui-se no ―fazer dialogar saberes 

culturais em música e arte com outros saberes da cultura que a criança já tem‖ 

(LINHARES, 2005, p. 01). Seguem-se algumas características inerentes a esta 

proposição inicial, que se fazem presentes também nas experiências formativas com 

professores, fazendo-nos compreender os motivos pelos quais estes momentos 

formativos estão sempre presentes nas narrativas dos professores quando indagados 

sobre propostas significativas de formação que atendem aos seus anseios de 

qualificação profissional para o trabalho com Arte na escola. 

O trabalho com o Canto Coral, nesse projeto, resulta num processo formativo em 

ato. Não se espera que as crianças estejam cem por cento prontas para cantar para 
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promover apresentações. O processo formativo está também nas exposições do trabalho 

que está sendo feito, destacando a vida em grupo, cujas intersubjetividades evidenciam 

aspectos formativos ainda não visíveis. O trabalho desenvolvido pelos regentes é 

sempre colaborativo. Os corais são acompanhados no mínimo por dois regentes, para 

que sua atuação não seja solitária, mas possam continuamente compartilhar desafios e 

descobertas. Os espaços e tempos de trabalho são também espaços e tempos formativos, 

ao que chamam de ―escola não formal de música e arte. Esta escola é o nosso jeito de 

funcionar mesmo, nossos encontros, estudos, pesquisa, trabalhos e compromisso com as 

crianças dos corais‖. (IDEM 2005, p. 06). 

A transdisciplinaridade é outro eixo norteador do projeto. A Música é o núcleo, 

mas o trabalho com as várias formas expressivas da Arte amplia o desenvolvimento da 

sensibilidade. O artista educador toma contato com a criança que ele traz em si nas 

vivências lúdicas, procurando compreender o próprio movimento da criança, 

descondicionando a racionalidade instrumental que cerca os afazeres rotineiros, fazendo 

do trabalho com a imaginação uma condição cotidiana de organizar o pensamento e a 

ação. 

Este trabalho deixa vir à tona nosso ser mais profundo, ao desautomatizar 

nossos gestos e emoções. Quer dizer: há caminhos acostumados de emoções 

e gestos, que nos impedem de expandirmos e renovarmos nossas emoções e 

movimentos. (LINHARES, 2005, p. 46). 

 

A própria linguagem musical, nessa perspectiva transdisciplinar, no intuito de 

desenvolver o trabalho com a imaginação, expande o trato com o universo sonoro para 

dialogar com as mais diversas manifestações culturais da cultura cotidiana das crianças 

e dos educadores. Destaca-se o direcionamento intencional, para a seleção de 

manifestações sonoras de estéticas do cotidiano, ainda não massificado pelos media e 

que requer uma percepção mais aguçada e dasautomatizada para percebê-las.  

O trabalho com a imaginação busca desenvolver nos professores e alunos, a 

apropriação de suas estéticas com ferramentas construídas nas experiências do 

cotidiano, pelo desenvolvimento de uma sensibilidade crítica e autônoma, desfazendo o 

sentido da regressão cultural desencadeado pela imobilidade provocada pela indústria 

cultural de que nos falam Adorno e Horkheimer (1985, p. 47): 

―A regressão das massas, (...) nada mais é senão a incapacidade de poder 

ouvir o imediato com os próprios ouvidos, de poder tocar o intocado com as 

próprias mãos: a nova forma de ofuscamento que vem substituir as formas 

míticas superadas‖. 

 

Nessa perspectiva, é preciso habituar-se a auscultar a sonoridade das 
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quermesses, das procissões, das feiras, das crianças jogando bola de gude na rua, estes 

sons do cotidiano que, pela massividade midiática e sua consequente poluição sonora, 

tornam-se inaudíveis, possibilitando a ampliação do pensamento criador. Em uma das 

atividades propostas, as crianças são convidadas, juntamente com os arte-educadores, a 

fazerem composições com estes sons, inventando também modos próprios de registro 

destes sons e compartilhá-los entre si. 

Huummm! Tem um exercício brincante que a gente faz que mostra muito 

bem a viagem boa do imaginar. É que a imaginação é uma das funções 

superiores do pensamento. E imaginar é criar realidades — na vida e no 

desenvolvimento da razão, isso é fundamental! (LINHARES, 2005, p. 72) 

 

Intrínseca à intencionalidade da desautomatização da racionalidade rotineira 

impressa no trabalho com a imaginação está também a busca pelo reconhecimento de 

pertença a uma cultura humana. As culturas do cotidiano das periferias e das cidades 

interioranas, praianas e sertanejas proporcionam a consolidação da própria autoestima e 

o compromisso político de cuidar dessas ―matrizes culturais‖, da valorização dos 

saberes e das pessoas que são produtoras dessa cultura. Este trabalho de valorização e 

crítica cultural, claro, realmente ―não se dá espontaneamente, mas necessita do trabalho 

crítico da razão e do sentimento desamordaçado‖. (IDEM 2005, p. 134). Nesse âmbito, 

reside a importância da formação do arte-educador nessa perspectiva da dialogicidade 

dos saberes na perspectiva crítica e criativa da cultura. 

Na primeira fase da pesquisa de campo, que chamamos de cossituação, quando 

nos inserimos, no modo etnográfico, nos espaços coletivos de professores que 

participavam de momentos formativos, ou qualquer outra atividade que dizia respeito a 

Arte-Educação, entranhamo-nos nos encontros formativos que o Um Canto em cada 

Canto estava desenvolvendo com os professores.  

Constatamos a presença desses elementos, tanto no modo de lidar com os 

conhecimentos compartilhados e elaborados, quanto na intencionalidade metodológica, 

o compromisso ético-político de valorização dos saberes culturais presentes nas 

experiências compartilhadas. As atividades eram direcionadas pela constante articulação 

com a lida cotidiana do trabalho escolar e o cuidado em proporcionar a desautomação 

das estéticas e racionalidades dominantes na vida do professor. 

Este último aspecto se desenvolve lentamente e requer tempos e espaços 

múltiplos, bem como uma abordagem multicultural das estéticas do cotidiano, para que 

o arte-educador se perceba como sujeito produtor de cultura e não apenas ―repassador‖ 

de informações sobre os bens culturais produzidos por artistas.  Nessa direção, Duarte 
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Jr. (2004, p. 27) diz que ―a tendência racionalista, presente na maior parte das atividades 

escolares pretensamente estéticas, resume-se a uma discussão sobre obras e artistas, 

quase sempre distante da vida da maioria‖, de professores e de alunos. Nos próximos 

capítulos, continuaremos a apresentar a coprodução realizada na pesquisa de campo, 

desta vez buscando caracterizar os saberes articulados pelos arte-educadores, trazendo 

enfoques dos processos formativos e curriculares. 
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5 A ELABORAÇÃO DE SABERES COLABORATIVOS SOBRE DIFERENTES 

PARADIGMAS DOS PROCESSOS FORMATIVOS E SUAS MEDIAÇÕES NA 

ARTE-EDUCAÇÃO  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meu avô era semianalfabeto e tocava pífaro nas 

bandas cabaçais do Cariri. Eu tenho o pífaro dele lá 

em casa. Só que eu tive problemas respiratórios, então 

nunca tive condição de aprender instrumento de sopro. 

Quando eu ia tocar a cabeça doía. E eu não tinha essa 

técnica. Mas meu avô tocava e eu o acompanhava 

tocando na caixa de papelão como percussão. Eu 

desenhei até uma caixa de papelão, que eu lembrei, 

quando eu era criança, fazia as festas lá no sítio. Então 

ele tocava o pífaro e eu acompanhava o baião, ele lá 

tocando e eu acompanhando com a caixa. E no pilão 

de alumínio a gente fazia o triângulo, fazia o timbre do 

triângulo... Aprendi assobiar, porque eu tinha a maior 

vontade de ter um instrumento em casa e não tinha. E 

aí via meu pai assobiar e aprendi. Eu usava o assobio 

como outro instrumento além da minha voz. Percebia 

que aprendendo a assobiar eu não teria só minha voz. 

Eu podia revezar, minha voz e o assobio. Tinha a 

maior vontade de trazer o piano da Igreja pra casa, 

mas não podia. (09/06/2007 - Prof. F). 
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A aprendizagem configura-se no compartilhamento de saberes e experiências 

entre os arte-educadores, em narrativas densas de significados, as quais tecem os 

percursos formativos pelas veredas que surgem do entrecruzamento de saberes e 

experiências, como resultado do trabalho imaginativo produzido pela reflexão coletiva 

em torno das histórias narradas. Na epígrafe, a trajetória das experiências estéticas 

indica o viés cultural, fonte formativa da maior parte dos arte-educadores coprodutores 

de nosso estudo.  

No capítulo anterior, destacamos as abordagens didático-pedagógicas 

configuradas em projetos formativos do arte-educador postos em evidência nos saberes 

dos arte-educadores coprodutores da pesquisa. Deste segmento em diante, tratamos de 

caracterizar os diversos significados que emergiram nos processos de aprendizagem nos 

momentos de cooperação e coprodução da pesquisa de campo, no intuito de 

compreender como acontecem a produção compartilhada e a especificidade dos saberes 

produzidos nesses encontros de reflexão nas vivências estéticas. As intersubjetividades 

dos arte-educadores envolvidos nesta pesquisa são caracterizadas por suas estéticas do 

cotidiano em seus contextos situados no sentido desenvolvido em Richter (2003). No 

Dicionário Aurélio, encontram-se elementos que favorecem o alcance da dimensão 

intersubjetiva com a qual desenvolvemos nossa tese da especificidade de saberes e 

práticas de arte-educadores no âmbito escolar: 

Relativo a fenômenos individuais e subjetivos que são socialmente 

produzidos através do auto-reconhecimento de cada sujeito em cada um dos 

outros, como ocorre, por exemplo, na criação de identidades culturais. 

(FERREIRA, 1999). 

 

 Trazemos para o nosso campo de estudo essa compreensão de fenômenos sociais  

atualmente produzidos para buscar reunir as especificidades intersubjetivas de arte-

educadores em múltiplos espaços formativos, advindos de suas experiências sociais 

articuladas à cultura docente, ambas inscritas nas práticas cotidianas.  

 As características apresentadas estão permeadas dos contextos onde as 

interações coletivas aconteceram e dos conhecimentos abordados como temas das 

conversações.  Nos encontros de pesquisa de campo que aconteceram em espaços 

virtuais — os chamados chats e fóruns — os professores compartilhavam tanto sobre o 

que tinham vivido nos momentos denominados de presenciais quanto também 

participavam uns aos outros suas descobertas ou experiências nesses espaços, 

articulando-as a outros eventos e saberes da Arte-Educação e as possibilidades 

formativas da mediação tecnológica com a qual estavam lidando. 
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 As categorias inerentes aos temas abordados, resultantes da sistematização dos 

dados da pesquisa de campo, na óptica da teoria fundamentada, realizada nas interações 

ocorridas em ambientes virtuais, em encontros presenciais e observações realizadas nas 

diferentes etapas denominadas de cossituação, cooperação e coprodução, têm seus 

significados diretamente imbricados com os espaços e tempos, saberes, concepções e 

propostas formativas nas quais os encontros dos professores se concretizaram, não 

sendo concebidos de modo isolado nem generalizável. Os conhecimentos engendrados 

aqui estão inscritos na perspectiva das estéticas do cotidiano e na interculturalidade dos 

diálogos entre diferentes saberes e racionalidades, constituídas na compreensão 

denominada por Strauss e Coubin (2008) de ―teoria fundamentada‖.   

Conforme mencionado no terceiro capítulo, no estádio que denominamos de 

cossituação, desenvolvemos um diagnóstico da realidade a ser investigada ao modo 

etnográfico. Conhecer mais de perto os espaços, tempos, saberes compartilhados e 

produzidos nas intersubjetividades de arte-educadores significou conhecer esses 

aspectos mais de perto; ―colocar uma lente de aumento na dinâmica das relações e 

interações‖ (LACERDA, 2003, p. 23). Podemos dizer então que, no primeiro momento, 

fizemos uma observação participante, inserindo-nos em seminários, encontros de 

planejamentos e de formação continuada.  

Conseguimos reunir um grupo de arte-educadores por meio de um interesse 

comum: discutir e vivenciar experiências estéticas em momentos de apreciação de 

exposições artísticas, no estudo coletivo do desenho e da pintura, desenvolvendo 

reflexões compartilhadas no próprio tempo dessas ações, tendo a colaboração de um 

artista local que se interessou por compartilhar seus conhecimentos e experiências com 

os professores. Esse artista plástico foi convidado por nós a ser colaborador do projeto e 

tornou-se também um sujeito ativamente participante das reflexões e elaboração dos 

saberes produzidos nas intersubjetividades dos encontros.  

Em todas as ações, procuramos articular o fazer estético a uma reflexão ativa, no 

sentido de possibilitar a produção de saberes sobre os processos formativos e a prática 

educativa, não apenas descritivos, mas de ensaiar uma autonomia formativa na 

interpretação das ações coletivas do grupo para sua vida e seu trabalho com Arte-

Educação, que não se esgotava naquele tempo voltado para a formação ou em um 

determinado espaço. ―Reflexão significa reconhecer que o fato de aprender a ensinar se 

prolonga durante toda a trajetória de formação‖. (LACERDA, 2003, p. 50).    

Percebemos a amplitude de irradiação da Educação Estética quando concebida 
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num projeto de ―formatividade‖ como ação política na compreensão de Schiller. É neste 

sentido que a Educação Estética se vincula e dialoga com o debate da reflexividade na 

formação do professor. ―Ao se discutir o ensino e a formação de professores(as) 

reflexivos deve-se levar em conta as condições sociais do trabalho docente‖. Ao analisar 

diferentes propostas formativas de professor reflexivo, Zeichner constatou que a maior 

parte dos projetos demonstrava interesse no desenvolvimento da reflexão isolada nos 

aspectos relacionados à sua prática de sala de aula, indiferentes às condições de ensino 

em seus contextos sociais de aprendizagem (NACARATO et al, 1998, p. 75). 

Situados nesse amplo contexto do trabalho com Arte-Educação nas escolas e os 

diferentes paradigmas e dilemas que cercam a formação do arte-educador nas 

especificidades das linguagens artísticas, coproduzimos temáticas que, ao mesmo 

tempo, ao tratarem da prática e da formação nas Artes no contexto da Educação Escolar, 

põem em evidência os processos de aprendizagens que estabelecemos no percurso da 

produção desses saberes. Compartilhamos nossos significados sobre os objetivos da 

pesquisa e suas implicações para a formação, prática e valorização dos arte-educadores 

que estão nas escolas, em meio a uma série de variáveis ambíguas; diferentes 

concepções de formação seguida de elementos imprescindíveis ao campo de 

conhecimento, tais como: a formação do olhar crítico sobre a estética da paisagem 

escolar e o envolvimento cultural com os saberes mobilizados e suas mediações. 

Seguindo o debate sobre a ideia ampla de formação, categoria inerente a nossa 

questão de estudo, continuamos a trazer os saberes produzidos em colaboração no 

aprofundamento das diferenças entre o paradigma da aprendizagem colaborativa e a 

concepção hierarquizada dos saberes. Trazemos as diferentes formas de apresentação 

dos conhecimentos reunidos por Schulman, no sentido de compreender como estes 

discursos chegam a dar consistência aos processos formativos. Ao examinar o sentido 

da colaboração nos processos de aprendizagem dos arte-educadores, apresentamos 

experiências vivenciadas por outros grupos de arte-educadores, que ressaltam a 

importância da elaboração social do gosto na compreensão abordada por Bourdieu e da 

gestão educacional como gestão pedagógica intencional que fomente a criação de 

comunidades ou redes de aprendizagem nas escolas. 

Articulamos a compreensão permanente da formação à sustentabilidade da 

aprendizagem quando a estruturação de comunidades educativas trabalha na perspectiva 

da transdisciplinaridade e multirreferencialidade, fazendo emergir a importância dos 

específicos campos de conhecimento na leitura do mundo ao modo freireano. A 
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discussão sobre os modos de presencialidades e as implicações do uso dos novos media 

(DEMO, 2006) na formação não tem sentido sem estarem inseridos na discussão maior 

dos modos de tratar os conhecimentos e os processos de aprendizagem. Nesse contexto 

de reflexão multirreferencial, é que podemos conjecturar sobre as possibilidades de 

valorização das experiências estéticas, via conhecimentos artísticos, na aprendizagem 

escolar. 

   

5.1 As questões da pesquisa e suas repercussões para a formação e o trabalho com 

Arte-Educação  

  Compartilhamos nossa trajetória de trabalho e estudo, no intuito de produzir 

aprendizagens sobre as questões levantadas, dando sentido ao que chamamos de 

coprodução na pesquisa colaborativa, distinguindo-se e respeitando-se os papéis e as 

responsabilidades da professora pesquisadora e de arte-educadores co-produtores do 

estudo realizado. Desse modo, direcionamos as questões apresentadas para incentivar os 

diálogos pelos objetivos da pesquisa. Como pesquisadora, compartilhamos e traduzimos 

nossas experiências, transitando entre o trabalho com formação continuada de 

professores e a pesquisa acadêmica.  

  As questões de pesquisa compartilhadas com os professores contribuíram na 

tradução, de um modo geral e simples, dos aspectos teórico-metodológicos da pesquisa 

acadêmica no campo da Educação. Com isso houve o incentivo à transparência e 

valorização dos saberes que os docentes produzem em sua prática educativa. Na 

continuidade do diálogo a respeito dos objetivos da pesquisa, os professores 

coprodutores traduzem, ao seu modo, as possibilidades de aprendizagem:  

Compartilhamento sobre as questões da pesquisa com o grupo de coprodutores
27

 

 

 

 

 

Prof. F  

06/2007 

 

 

Durante o mestrado, trabalhando no Centro de Referência do Professor, eu me dei conta de 

que os professores de artes eram aqueles que menos tinham condições de trabalho, que 

menos tinham apoio e acesso para preparar o próprio material didático; sentiam-se 

solitários em seus trabalhos. Na pesquisa do mestrado, investiguei exaustivamente as 

experiências de quatro professores das escolas municipais: como eles tornaram-se 

professores, sua formação, sobre a sua participação em grupos culturais, experiências 

estéticas da infância e posteriormente, suas experiências de sala de aula. Um trabalho bem 

denso mesmo para demonstrar as fontes do conhecimento prático desses professores; o 

que eles fazem nas escolas, procurando compreender quais seriam as situações cotidiano das 

escolas. Esse estudo que ora desenvolvo juntamente com vocês faz parte de todo um campo 

de estudo dos saberes docentes; os saberes produzidos na sua prática, na sua profissão, 

especificamente na área da Arte-Educação, porque poderia ser na área de matemática, de 

português, história etc. Mas escolhi fazer na área de Arte-Educação por ser um componente 

curricular que me é familiar. O objetivo é investigar como os professores que lidam com 

arte na escola compartilham suas experiências, seus conhecimentos em diferentes espaços 

                                                 
27

 A autora da tese compartilha de suas experiências de pesquisa como Prof. 04 
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onde se reúnem. Ao mesmo tempo meu interesse é, juntamente com os próprios arte-

educadores, propor diferentes espaços onde eles possam interagir. Então, qual é o foco 

atual? De que modo os professores compartilham seus conhecimentos? Que espaços 

favorecem a socialização de seus conhecimentos práticos, seus anseios, seus desejos, suas 

dificuldades? Quais são os momentos? Quais espaços favorecem essa aprendizagem 

colaborativa? Como aprendem? 

No primeiro estudo, no mestrado, os professores disseram que o momento do 

planejamento é o único momento que eles têm pra discutir, compartilhar, mas eles fazem 

sozinhos. Hoje mesmo pela manhã a professora disse que faz o planejamento sozinha, 

porque dizem: - Você é de arte, então você vai fazer sozinha. Além de observar como os 

professores coletivizam seus conhecimentos nos espaços e momentos que já existem, por 

exemplo, proporcionados pela Secretaria de Educação, pelas Regionais (reuniões, 

planejamentos, capacitações) eu percebi que, durante a pesquisa, era preciso também 

promover outros espaços para que isso ocorresse. Foi daí que surgiu a idéia de desenvolver 

projetos com os professores como parte desse estudo, mediados pela informática educativa 

que já é uma realidade na rede educacional de Fortaleza. Nessa etapa posterior organizamos 

encontros formativos com enfoque na prática reflexiva do desenho e pintura, narrando 

sobre nossas experiências de artistas e professores. Nesse momento agora eu chamo 

vocês a fazerem parte dessa discussão. Que espaços favorecem a nós compartilharmos 

nossos saberes, a valorizar os saberes que construimos, que desenvolvemos nas escolas, na 

sala de aula, e que espaços reivindicamos para sermos valorizados como arte-educador? E aí 

uma metodologia que penso ser adequada para este momento é essa de contar histórias. 

Estudos realizados demonstram que os professores divulgam seus conhecimentos ao modo 

narrativo relatando casos. E por ser esse conhecimento, divulgado oralmente, nem sempre 

[aquele conhecimento] vai pro livro.  O que é que vai pro livro? É a palavra do especialista, 

é quem faz uma dissertação, quem faz um mestrado, mas o professor da Educação Básica 

que está na sala de aula nem sempre põe o seu conhecimento no livro. Esses conhecimentos 

construídos na prática ficam fragmentados. O conhecimento oral é o conhecimento do 

artesão, do camponês. O conhecimento do doutor é o conhecimento escrito. O professor se 

assemelha a esse artesão. Está sempre fazendo, testando o que vai fazer e o que não vai 

fazer em sala de aula, avaliando o que fez e fazendo de novo. 

Prof. G 

06/2007 

... O professor pode sim, se formar de maneira próxima do outro, aprendendo próximo e 

sem aquela hierarquia... 

 

 

Prof. F 

06/2007 

Sem hierarquia de pessoas — especialistas — e sem a hierarquia de saberes. Porque você 

valorizar o saber que o professor produz na sua aula, na sua escola, não quer dizer que o 

saber que é produzido por um especialista não vá ter importância. O professor compra 

livros, ele vai a uma exposição, ele quer participar de um curso com um artista. Então 

valorizar o contexto cultural local, onde o professor vive. Alguns setores acadêmicos 

entendem que na escola o professor não constrói conhecimento. Podemos falar sobre o 

modelo de formação vertical hoje como é. Aqui acima está quem sabe; o especialista. Aqui 

está quem não sabe. O especialista vem para repassar seus conhecimentos. Isso também 

acontece com o arte-educador em sala de aula.  

Prof. H. 

08/2007 

 

Eu participei de um curso de especialização onde os alunos diziam que aprendiam mais na 

hora do intervalo conversando com o colega, sentado na mesinha, do que lá junto ao 

professor doutor PhD, não desmerecendo o seu saber... 

 

Prof. F 

08/2007 

 

Além da dificuldade do acesso ao conhecimento formalizado, existe a dificuldade em 

estabelecer o diálogo entre este conhecimento e aqueles das estéticas do cotidiano. Na 

perspectiva instrucionista. A narrativa é a mediação que facilita esse diálogo entre os 

saberes. Como estamos abertos pra contar histórias? O professor está falando e de repente 

uma professora diz: - ah, deixa eu contar o que aconteceu na minha escola. Outra diz: - 

deixa eu contar sobre o livro que está me ajudando a preparar as aulas. Em si, as 

experiências trazem o conhecimento; elas já estão cheias de conhecimento... De repente 

você lembra de um autor e fala. Em outro momento o especialista traz seu conhecimento...‖. 

   

 Depreende-se a ideia de que, na formação para o trabalho docente, não apenas se 

impõe uma constante relação entre teoria e prática; uma interação dos saberes com a 
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ação. Na abordagem formativa da aprendizagem, há de se ter outro olhar para a prática 

narrada e interpretada na compartilha de saberes. De modo particular na Arte-Educação, 

a reflexão sobre a prática deve provocar a discussão de conceitos e rotinas estabelecidas 

que obstaculizam a exploração de outras estéticas advindas do mundo da vida e de 

outros referenciais que ultrapassam os saberes formalizados da Academia.  

A proposta formativa questionada pelos professores centraliza o enfoque teórico 

e/ou técnico do conhecimento específico, em detrimento dos elementos da pesquisa, da 

busca de autonomia do professor e da valorização dos saberes gestados na prática 

profissional. São os modelos de formação conteudista que não fazem a ponte com a 

cultura escolar e, sobretudo, com o universo multicultural de professores e alunos. Mota 

(2003), ao olhar críticamente sobre a formação de professores no âmbito da Educação 

Musical, chama atenção para a abordagem musical nos denominados ―conceitos 

musicais‖, movimento emergente nos anos de 1970. Argumenta que esse enfoque 

conteudista não conseguiu traduzir os seus fundamentos epistemológicos em termos de 

uma vivência musical abrangente. Hoje, as possibilidades interculturais e tecnológicas 

exigem processos formativos que permitam e impulsionem os sujeitos a investigar as 

próprias formas de expressão musical, ao modo do trabalho com a imaginação. Demo 

(2006) lembra que é gasta uma soma considerável de recursos com as semanas 

pedagógicas, mas os índices de desempenho continuam a demonstrar que esse 

investimento não se traduz em aprendizagem. Neste sentido, os professores 

coprodutores continuam questionando sobre os processos de aprendizagem decorrentes 

da maior parte dos programas de formação que predominam nas agências formadoras. 

 

Modos de lidar com a aprendizagem nos programas de formação 

Prof. G 

09/2007 

Esses encontros formativos geralmente têm que ser ligado a um documento, a uma norma, 

atrelado também a um valor econômico. É uma troca, uma troca mesmo, é como se fosse 

um mercado; comprar saberes, lá estão lá as banquinhas dos saberes, eu compro e volto pra 

casa.  

Prof. F 

09/2007 

Se você consegue comprar (o diploma) e não coloca só na cabeça ou então na gaveta, se 

isso percorre suas veias, mexe com o seu corpo, você se apropria corporalmente, 

afetivamente desse saber, até que vale a pena. Não vamos aqui entrar em preconceito de 

onde vem o saber: da academia, da experiência e suas mediações. Os saberes, 

particularmente os da Arte-Educação, precisam percorrer as veias, dar sentido, ser 

significativo, provocar o sorriso, provocar algo prazeroso, um conhecimento que é 

cognitivo não pode ser prazeroso? Longe da sensibilidade? Por que quando se fala em 

estética não pode falar de Matemática?... 

Prof. G: 

09/2007 

A maneira de aprender não é colocada de forma prazerosa porque a maioria das pessoas 

foge e faz à força. Você sabe que é necessário se formar pra crescer na vida 

profissionalmente. Mas isso vem de uma maneira tão empurrada e à força, rançosa, você se 

forma à força não gostando e passa isso pros alunos. Nossas aulas são nesse sentido. Os 

alunos sabem que precisam, mas a gente fica empurrando aula de uma maneira não 
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prazerosa e consequentemente ele não recebe bem e aquele ambiente da sala que devia ser 

uma grande alegria em si, uma alegria sistematizada se transforma num horror e o aluno 

fica torcendo pra aula terminar.  

Prof. F 

09/2007 

... Como se tivesse uma camisa de força ali dentro expulsando professor e aluno de sala, o 

professor quer sair também. Você assistiu ao filme Adorável Professor? Professor de 

música? Ele, quando chega à escola, passa um tempão dizendo que não quer estar na 

escola. Ele passa a se sente bem quando rompe com a rotina estabelecida e começa a 

construir com os alunos. Se esse engessamento acontece nas outras disciplinas que são ditas 

formais e sérias, - esse currículo, essa racionalidade cognitiva estreita diz que essa 

disciplina é importante - como é que isso pode acontecer com arte? A arte na educação, o 

específico dela é trabalhar a sensibilidade; é mais complicado trabalhar razão e 

sensibilidade. Como é que pode o professor tratar da sensibilidade de modo forçado? É 

mais complicado. Eu acho que é nisso que está a especificidade desse estudo: compartilhar 

experiências sobre formação do arte-educadores e práticas do Arte-Educação que 

favoreçam a construção de modos alternativos de rompimento com a rotina subserviente da 

Arte-Educação nas escolas.  

Prof. G 

09/2007 

Se a arte deveria já suscitar um desejo por natureza, naturalmente suscitar a vontade de 

apreciar... transforma-se em mais um conhecimento à força. O ócio de não querer trabalhar, 

não é o ócio da vagabundagem. O ócio do conhecimento é necessário. A arte no sentido 

mais da experiência estética. A dimensão imaginativa suscitaria certos comportamentos 

humanos que ajudariam na formação do cidadão ao fazer com que a pessoa imagine, faça 

de conta. 

  

Nosso intuito foi estabelecer cooperação e coprodução entre trabalho e pesquisa 

pelo paradigma da epistemologia da prática, situada na pesquisa, entre os campos da 

formação de professores da Arte-Educação, para que houvesse um entendimento da 

contribuição que a produção de conhecimentos acadêmicos nessa perspectiva traz para a 

prática formativa de arte-educadores. 

 Empreender a pesquisa pelo paradigma da colaboração requer abertura para 

indagações. Nesse intuito, um dos papéis da pesquisadora é ter iniciativa em expor sua 

trajetória de levantamento dos fenômenos em estudo no contexto do cotidiano da prática 

educativa, com o fim de suscitar a curiosidade e o desejo de coproduzir sobre o foco do 

estudo. A mediação do diálogo no compartilhamento das experiências torna-se, então, 

atividade norteadora durante os encontros de estudo, em oposição à estrutura definida 

própria da coleta de dados. Ao tomar conhecimento dos objetivos da pesquisa e dos 

percursos epistemológicos da pesquisadora até ali desenvolvidos, os educadores 

esboçam objetivos que, por sua vez, convergem para a sua formação e prática 

pedagógica. O pesquisador, por sua vez, lança mão de seu campo reflexivo para 

colaborar com os interesses dos professores coprodutores e reunir as múltiplas 

contribuições na produção do conhecimento acadêmico. 

 Nesta abordagem, o professor, como sujeito intersubjetivo, está no centro da 

pesquisa educacional, o que significa, na expressão de Zeichner (1998), que devem ser 

―consumidores críticos‖ dos conhecimentos acadêmicos, ao ponto de se tornarem 

participantes de sua recriação. Além disso, nosso estudo visa pensar e ensaiar 
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possibilidades de promoção da autoria dos docentes. Nessa perspectiva de investigação, 

o caminho e os modos de caminhar são tecidos tais como verso e reverso de um 

bordado: ―São todos os que interagem, professores de escola, professores universitários, 

pesquisadores, capazes de pensar e intervir, aprendizes e ensinantes, em um processo de 

mútua colaboração‖. (DICKEL 1998, p. 68). 

 A reflexão dialógica das práticas de pesquisadores e professores é fundamental 

para não reduzir a pesquisa a uma abordagem investigativa de racionalidade técnica que 

visa ao treinamento ou à reciclagem de professores. Pelo contrário, a pesquisa em suas 

mais diferentes vertentes, com raízes históricas no que é denominado de pesquisa-ação, 

caracteriza-se não apenas pela reflexão realizada pelos professores sobre suas práticas, 

mas, na compreensão de Marta Anadon
28

, pela consideração de que ação, pesquisa e 

formação constituem aspectos do mesma produção de conhecimentos. 

   

5.2 Compreensão de aprendizagem e formação em processos colaborativos: 

condições de espaços e tempos como mediação e acesso aos bens culturais 

 

Anteriormente, na segunda etapa, que denominamos de cooperação, percebemos 

que a predominância da mediação das tecnologias digitais e a pouca familiaridade dos 

arte-educadores com essas ferramentas inibiram e dificultaram o compartilhamento 

mais acentuado de conhecimentos e experiências, aspectos estes que nos levaram à 

realização da terceira etapa, a coprodução, quando interação e aprendizagem se 

mostraram mais intensas e significativas.  

O conjunto de saberes que conseguimos registrar, contudo, demonstra que, além 

das delimitações por que passou cada etapa da pesquisa, a mediação, os espaços 

promovem diferentes intersubjetividades, ambos determinantes ao processo formativo, 

quando observadas as condições de trabalho e as estéticas do cotidiano dispostas no 

capital cultural dos arte-educadores atuantes nas escolas.  

A aprendizagem, para se configurar numa formação, requer estreita aproximação 

com o contexto da escola; das condições de efetivação daqueles conhecimentos 

desenvolvidos nos projetos formativos. Os professores ressaltaram que, para ser 

significativo e ter sentido, os projetos formativos, além de colaborativos, precisam ser 

funcionais viáveis, para serem realizados na escola. 

                                                 
28

 Idem. 
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Aspectos levantados a respeito dos projetos de formação para a Arte-Educação: 

Prof. 02 

11.2006 

Vou pensar um projeto funcional. 

 

Prof. 04 

11.2006 

Fale mais sobre esse projeto funcional. 

 

Prof. 02 

11.2006  

Que acontece. E com utilidade. Que dê frutos. 

 

Prof. 01 

11.2006 

Não poderemos mais tratar de projetos que não sejam significativos para o seu público 

alvo. 

Prof. 04 

11/2006 

 

Entenda que o funcional é para incentivar os professores a aprenderem juntos, não apenas 

um projeto para o professor trabalhar com os alunos. Um projeto funcional também não 

pode deixar de ter sua fundamentação teórica, como as leituras que fizemos e enriqueceu 

nossas discussões. 

Prof. 03 

11/2006 

O projeto ideal é aquele em que todos da escola estejam envolvidos. 

Prof. 12 - 

10/2006 

 

Precisamos investir em nós mesmos para nos tornar capazes de realmente ensinar arte 

para nossos alunos. Tenho aproveitado estes textos para estudar arte com meus alunos. 

Prof. 05 

10/2006 

 

Lembro-me da aula riquíssima que foi quando analisamos obras de diferentes autores e 

coincidentemente algumas iguais e quão vasta foram as opiniões e visões diferentes dadas 

àquelas obras... No meu caso que não tenho formação em Artes, a mudança já está 

ocorrendo, o que dirá com nossos alunos. 

Prof. 19 - 

10/2006   

 

Infelizmente no nosso país a formação de arte-educadores é falha. Não há um preparo nas 

faculdades do Brasil para atender estes alunos, futuros professores, pois deveriam 

propiciar a oportuna e cotidiana interação com a arte. A formação do professor de artes 

tem que lidar com questões de produção, apreciação e reflexão para que levem suas 

experiências com a arte para a sala de aula. 

 Prof. 06 

12/2006 

 

É preciso construir espaços distintos de formação docente em parceria com os governos 

envolvidos (municipal e estadual) a fim de provocarmos uma mudança efetiva na 

qualidade da nossa formação individual e consequentemente nos resultados que essa 

formação trará a todos: educandos, professores, comunidade escolar. Essa parceria pode 

desenvolver-se, inclusive, através de projetos colaborativos entre governos-

universidade-escola, visando à melhoria do ensino de Música e também o de Arte na 

escola pública de Fortaleza.  

Prof. 01  

12/2006  

  

Você sabe como acontecem nossos cursos de formação. A academia ainda está muito 

longe da realidade da escola e os professores são atribulados e lhes é cobrado a execução 

de conteúdos curriculares que muitas vezes não tem significado nenhum para o aluno nem 

para o professor. Cansado, não reflete e se reflete, acha mais fácil seguir essas 

determinações. O que você pensa? 

Profr. D 

06/2007  

 

Quando me fizeram ser arte-educadora eu tive que aceitar a condição e aí eu tornei-

me também arte-educadora. Então onde tem curso, onde tem formação, onde tem livros, aí 

eu vou pesquisando e vou indo atrás disso. Não dá pra ficar só olhando.  

E a primeira formação - faço questão de dizer, que muita gente deixa pra trás - são os 

PCNs. Já é a terceira disciplina que eu ensino, e ninguém me disse como é que ensinava. 

Os PCNs me orientam pra ensinar Artes. Então o que eu tô dizendo também encontrei lá, 

em seguida fui atrás buscando mais fundamentação.  

Prof. 17 

09/2006  

 

Acho pouco ainda esses pacotes de formação. Concordo que sem envolvimento não 

adianta, mas eles ainda não chegam às bases. Além disso, os pacotes estão sendo 

ocupados por pessoas que querem inchar seus currículos e não se colocam a serviço. 

 

 Consoante aos estudos de Coutinho (2002) sobre a formação dos professores de 

Arte, os docentes continuam a compartilhar seus modos de compreender o contexto da 



161 

 

formação de arte-educadores no panorama das disposições curriculares e políticas 

educacionais. Os professores identificam diferentes aspectos de suas trajetórias de 

formação e trabalho pelo cenário abordado pela autora. As disciplinas desse campo são 

oferecidas como optativas, e com ―conteúdos desconexos: distanciamento entre as ações 

de fazer e de ensinar artes‖. Os professores sinalizam para programas curriculares que, 

além de fomentar reflexões críticas, favoreçam a pesquisa, a interdisciplinaridade e a 

formação de professores pesquisadores. Não basta se adequar às recomendações da 

nova LDB e das diretrizes, pelo viés da mudança de nomenclatura, mas manter a 

estrutura dos cursos moldados pela Lei 5692/71, caracterizados pela superficialidade 

polivalente de Educação Artística. 

 Os professores enfatizam a necessidade de processos formativos que envolvam a 

comunidade escolar na interação do cotidiano com a Arte, proporcionando ao professor 

a elaboração de conhecimento ―funcional‖ no dizer de uma professora; que seja 

traduzido nas estéticas do cotidiano escolar entre professores e alunos. Rechaçam as 

pressões para aceitar propostas curriculares não discutidas nem viabilizadas, bem como 

apresentam resistência à participação em programas formativos indiferentes à estrutura 

da gestão de tempos e espaços dispostos pela gestão educacional, que implica a 

compressão das Artes para seu lugar costumeiramente decorativo. 

 É preciso ter tempo para a reflexão coletiva e abertura, para que, durante o 

percurso, sugestões de mudança no processo formativo possam ser aceitas. Observamos 

a expressiva aprendizagem no trato específico da Arte-Educação, quando diferentes 

sujeitos que trabalham nessa área compartilham seus conhecimentos e experiências de 

modo horizontalizado, considerando importante cada conhecimento e experiência a 

serem apresentados ali, sejam acadêmicos, de experiência ou provindos de outros 

espaços culturais. 

 Neste sentido, durante a realização do PAV, houve considerável interação dos 

diferentes conhecimentos abordados pelo grupo, e o artista colaborador foi convidado a 

visitar uma escola, com o fim de contribuir na realização de um projeto de Arte-

Educação que estava sendo realizado. Para compreender, no entanto, a especificidade da 

aprendizagem significativa em propostas formativas que levem em conta a colaboração 

entre professores que trabalham com Arte-Educação, é preciso considerar a experiência 

estética do fazer Arte coletivamente e, nessa ação, conversar sobre os próprios saberes, 

com os sabores e dissabores do cotidiano escolar.  

Quando enfatizam a necessidade de elaborar projetos ―funcionais‖, os 
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professores demonstram o distanciamento que ainda persiste entre os projetos 

formativos e a realidade cotidiana do trabalho docente. No que diz respeito a Arte-

Educação, inúmeras são as vezes em que os professores planejam levar os alunos para 

exposições de Arte, mas não têm apoio quanto à aquisição do transporte. Então, buscam 

o apoio e envolvimento da escola, desenvolvendo atividades articuladas aos eventos 

comemorativos; eventos que geralmente encontram considerável aceitação da 

comunidade escolar.  

Na pesquisa de campo, os professores vislumbraram a parceria com o 

laboratório de Informática como perspectiva viável para a realização de projetos de 

fruição, contextualização e produção artística, em razão de os recursos tecnológicos  já 

estarem disponíveis na escola, e pela aproximação que o evento formativo proporcionou 

entre arte-educadores e professores responsáveis pelos laboratórios de Informática. 

O ambiente escolar, entretanto, nem sempre proporciona experiências estéticas 

que desenvolvam uma aprendizagem significativa da sensibilidade, nem para 

professores, nem para os alunos. Em pesquisa realizada sobre os professores de Arte das 

escolas municipais de Fortaleza (COSTA, 2004), observando uma aula, a professora 

conversava com seus alunos sobre a técnica do mosaico e convidava-os a observar a 

forma do piso da sala de aula, o qual se encontrava sujo. Duarte Jr. (2004, p. 186), ao 

referir-se às estéticas do cotidiano escolar, chama atenção para o ambiente desagradável 

em que as interações acontecem nas escolas públicas, pela falta de higiene.  

A paisagem escolar dificulta uma aprendizagem que toque os sentidos, mais 

intensa e abrangentemente, uma vez que, segundo Duarte Jr. — lembrando McLuhan 

em sua célebre frase ―o meio é a mensagem‖ — a mensagem diária de professores e 

alunos no ambiente escolar é aquela da ―exaltação à insensibilidade e ao entorpecimento 

dos sentidos‖. 

Conforme Bourdieu (2008), a leitura estética do mundo é algo a ser aprendido, 

contrariamente à ―ideologia do gosto natural‖, que determina a historicidade das 

distinções de produção do capital cultural entre os grupos sociais. Essa disposição se 

mostra dissimulada pelos múltiplos currículos culturais que legitimam a relação entre os 

diferentes capitais, dentre eles, aquele familiar, legitimado ou negado pela escola, de 

acordo com os interesses daquelas ―frações de classe‖ que detêm o maior número de 

capitais, particularmente aquele econômico. 

Nessa direção, a aprendizagem significativa, tendo em vista a competência 

artística, não depende somente da escola. A origem social determina o grau de acesso 
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aos bens culturais, como museus, exposições, concertos e espaços propriamente 

formativos, como conservatórios e ateliês, veículos da cultura legítima que a escola 

tende a confirmar ou estabelecer currículos paliativos a quem tardiamente se dispõe a 

adquiri-la. Por conseguinte, Bourdieu aborda acerca de duas modalidades de 

competência cultural provindas de dois modos de aquisição da cultura: 

(...) o aprendizado total, precoce e insensível, efetuado desde a pequena 

infância no seio da família e prolongado pela aprendizagem escolar que o 

pressupõe e o completa, distingue-se do aprendizado tardio, metódico e 

acelerado, não tanto — conforme o apresenta a ideologia do ―verniz‖ cultural 

- pela profundidade e durabilidade de seus efeitos, mas pela modalidade da 

relação com a linguagem e a cultura que ele tende a inculcar como 

suplemento. (2008, p. 65). 

 

 Posto isto, os projetos formativos devem estar atentos aos modos de aquisição 

cultural dos arte-educadores, sobretudo aqueles que tardiamente se esforçam por 

adquirir essa competência cultural legitimada pela escola, com o fim de promover uma 

aprendizagem significativa e ―funcional‖ no ambiente escolar como compreendem os 

próprios professores. Há que considerar os saberes e contextos desprovidos do que se 

concebe por cultura legítima, e ricos do que tem sido classificado de cultura popular, ao 

modo artesanal e coletivo, como são as expressividades e produções dos grupos sociais 

donde provém a maior parte dos arte-educadores presentes no contexto escolar; 

igualmente, as manifestações culturais dos grupos que compõem a escola pública, e 

devem ser contempladas as suas condições de expressividade, criando possibilidades 

para que a perspectiva colaborativa não sirva apenas de verniz ou vitrine a um espaço e 

um tempo que se denomina formativo, mas que permeie as estéticas do cotidiano do 

trabalho docente nesse campo da Educação Estética. 

Freire (1996) amplia a compreensão da estética do espaço escolar, atentando 

para suas consequências na própria subjetividade do trabalho docente. Ressalta o 

cuidado que o professor deve ter com a ―boniteza‖ do seu trabalho, que se caracteriza no 

saber a ser ensinado, na luta pela apropriação e valorização desse saber, como também 

pelas condições materiais necessárias ao seu desenvolvimento profissional. Tal 

discussão converge para o que Zeichner (1998) aborda a respeito das condições de 

trabalho e formação dos professores, as quais interferem diretamente nos modos do que 

se aprende. 

 Outro aspecto observado, mais precisamente no desenvolvimento do Projeto de 

Educação Musical (PEM), foi o distanciamento do objetivo de fazer Arte na perspectiva 

do trabalho com a imaginação (QUINTO, 2006) e da interdisciplinaridade abordada por 
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Silvino (2007). Os temas e recursos disponíveis para estudo, mesmo despertando 

interesse por parte dos professores participantes do projeto, possibilitaram uma 

aprendizagem vazia, no sentido de não se articularem com as experiências da trajetória 

de formação dos professores, nem de suas experiências do trabalho docente. Por mais 

que o conteúdo e o material técnico tenha sua importância, se não há o envolvimento 

com as estéticas do cotidiano durante o desenvolvimento do processo formativo, os 

conhecimentos se assemelham a códigos flutuantes que, numa linguagem da tecnologia 

digital, ficam sempre em área de transferência.  

Do mesmo modo são os pacotes formativos preparados sem consulta aos 

professores, os quais não criam significados nem para a vida dos professores nem para a 

prática profissional da docência. Destacamos aqui o dia em que os professores 

manipularam programas de notação musical, sem que, previamente, tenham vivenciado 

experiências de musicalização articuladas ao trabalho desenvolvido nas escolas e à sua 

cultura social do gosto musical. Neste sentido, a forma como o projeto foi elaborado e 

desenvolvido não promoveu o compartilhamento de saberes entre os professores, 

limitando a aprendizagem significativa, contrário ao que ocorreu no desenvolvimento 

dos demais projetos realizados. 

 A aprendizagem como proposta formativa de arte-educadores voltada para a 

Educação Estética é favorecida e substancialmente significativa quando articula a 

análise das condições do trabalho docente e abertura para mudar o curso do processo 

formativo, quando este se mostra isolado e não promove o compartilhamento das 

experiências estéticas. Na análise de Nacarato et al (1998), semelhante aos projetos 

formativos, o trabalho docente perde o seu significado quando é imposta ao professor a 

execução de pacotes educacionais elaborados pelos sistemas de ensino que impõem 

―soluções de cuja reflexão e elaboração não conta com a participação do professor‖. 

Neste sentido, o currículo aberto de Arte-Educação possibilitaria grau de autonomia  

(...) como satisfação da condição humana na sua capacidade de criação, 

planejamento e execução, manifestando a ‗belezura‘ e o encantamento de 

presenciar e colaborar com o processo de crescimento e de desenvolvimento 

dos estudantes. (NACARATO, 1998, p. 89 e 93). 

 

A compreensão cristalizada da Arte-Educação no currículo escolar, ora como 

atividade decorativa, ora como matéria informativa de obras artísticas alheia às 

experiências de professores e alunos, em espaço e tempo reduzidos e fragmentados, 

imobiliza o potencial criativo de oxigenação do currículo escolar, pela Educação como 

expressividade das experiências estéticas.  
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São muitas as iniciativas de professores, tanto no âmbito da formação quanto da 

prática docente, no intuito de negociar e romper com esses entraves. Percebe-se, 

entretanto, que ações isoladas não conseguem remover essa estrutura constituída 

historicamente. A aprendizagem como processo formativo articulado às estéticas do 

cotidiano das escolas deve ser um espaço aberto a ser percorrido por professores, 

formadores de professores, pesquisadores acadêmicos, artistas, gestores e tantos 

interessados em dar significado à Arte-Educação na formação escolar e consequente 

valorização do professor que, em meio a inúmeras ambiguidades, assume esse 

escorregadio campo curricular. 

Nessa direção, a ideia de aprendizagem na formação de arte-educadores não 

pode ser considerada de modo isolado, mas como um conjunto de ideias inter-

relacionadas sobre a natureza da Educação, do conhecimento, da aprendizagem, do 

currículo e do ensino. Nessa compreensão ampla de tratar a formação de professores 

articulada às práticas curriculares em sua elaboração e execução, a aprendizagem é 

considerada como produção ativa de significados, cuja avaliação é inerente ao processo 

formativo. Nessa direção, os arte-educadores esboçaram diferentes concepções de 

formação, por vezes ambíguas, quanto à perspectiva de promoção da aprendizagem. 

 

5.3 Os modos de lidar com os conhecimentos e suas implicações para a produção 

de saberes colaborativos 

  

A maior parte dos arte-educadores, coprodutores de nossa pesquisa, consideram 

seu trabalho, sua sala de aula, como espaço de "repasse" de seus conhecimentos para os 

alunos e esse aspecto independe da formação acadêmica. A compreensão verticalizada 

da produção de conhecimento se articula com a carência de formação e faz com que os 

arte-educadores exijam capacitação e formação acadêmica nas áreas artísticas.   

Essa concepção hierarquizada de conhecimentos mais ou menos nobres, por 

vezes, não possibilita o arte-educador enxergar os próprios conhecimentos que produz 

em sua prática reflexiva. Os espaços coletivos onde planejam as atividades e os 

encontros de formação continuada, por vezes, não incentivam a divulgação de suas 

experiências e conhecimentos produzidos. Neste sentido, Duarte Jr. (2004) observa que 

a racionalização impregnou também o ensino das Artes, destituindo-o do seu papel de 

educação da sensibilidade. O próprio termo ―ensino‖, na concepção freireana, designa 

transmitir um conhecimento estranho ao sujeito, o que, na Arte-Educação, deveria, ao 
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contrário, tocar os sentidos pelas estéticas do cotidiano. 

Em suas narrativas, alguns arte-educadores mencionaram que o acesso a 

conhecimentos sistematizados, tais como aos livros de Arte-Educação, facilitou a 

compreensão de que havia produzido uma série de conhecimentos em suas práticas, 

pelo fato de refletir sobre elas e compartilhar com outros professores. Por outro lado, em 

razão da predominância da racionalidade instrumental, objetivada nas exigências da 

―cultura legítima‖ veiculada pela escola (BOURDIEU, 2008), os professores conferem 

razão à importância da certificação em virtude da dificuldade em conceber os diferentes 

processos formativos proporcionados por múltiplos eventos de produção cultural, 

inclusive a sua prática como foco da elaboração de conhecimento.  

 

Cenários das oportunidades de formação  

 

 

Profa. L 

08/2007 

A SEDAS, não olha muito essa parte teórica não, porque a maioria das professoras de 

arte não tem nenhuma formatura em artes. Até os cursos da Regional VI em artes que 

há 07 anos eu faço, se vocês me perguntarem, cadê o diploma? não tem. Eu nunca 

recebi um diploma dos cursos que eu fiz. Mas como provar? A Regional nunca me 

deu diploma. Eu fiz de canto, Um canto em cada canto, alguém fez aqui? Impostação 

de voz, tudo. Eu fiz de dança, com a Goreti Quintela; melhor academia de balé aqui 

de Fortaleza. Eu fiz e... Todo sábado eu ia, dançava, dançava, fazia alongamento, 

fazia tudo e... nada. Nem apresentação pra fechar com chave de ouro, ninguém fez. 

Curso, seminários na Avenida da Universidade onde apresentei peças de teatro, fotos 

de Fortaleza hoje, fotos de Fortaleza ontem. Quer dizer, a própria instituição em 

que nós trabalhamos não valoriza. 

 

 

Prof. 17 

10/2006  

 

Hoje para ser "habilitado" a lecionar Artes, o professor local deve ter cursado Piano 

ou Música na UECE, Teatro ou Música na UFC. Acho que são esses os cursos 

disponíveis e aceitos em concursos. Além de ser uma área reduzidíssima de formação, 

não creio que essa é a formação adequada. Qual desses cursos lida diretamente 

com a utilização das imagens? Assim, devido a falta de professsores nessa disciplina, 

lotam nessas vagas os professores de letras-inglês, letras-espanhol, letras-portugues. E 

aí? 

Creio que a administração municipal da educação (e do estado também, que além de 

lotar os professores de letras - só não retirou Artes do currículo escolar porque o 

CEC proibiu - deveria tomar uma atitude propositiva e ofertar cursos sequenciais 

para habilitar professores de outras áreas interessados em Artes e estabelecer 

diretrizes para as essas lotações. Falta vontade política! 

Prefeitura 

Municipal 

(Distrito de 

Educação) 

11/2006 

Em 2007, uma excelente oportunidade se abre aos professores da rede municipal 

de ensino. É o Curso de Especialização em Metodologias do Ensino da Arte, 

promovido pela Secretaria Municipal de Educação e Assistência Social (Sedas), em 

parceria com Coordenação de Ensino Lato Sensu, do Centro de Educação da 

Universidade Estadual do Ceará (Uece). Os interessados podem se pré-inscrever nos 

Distritos de Educação até o fim deste mês de janeiro.  

Podem-se candidatar professores da rede municipal que ministram a disciplina ―Arte‖ 

em turmas de 6ª a 9ª séries. Técnicos de educação da Sedas e das Secretarias 

Executivas Regionais (SERs), que acompanham as atividades artísticas realizadas 

pelos professores, também podem se pré-inscrever. Na última quinta-feira, dia 18, 

163 educadores participaram de uma reunião, no Auditório da Sedas, onde foi 

apresentada a proposta do curso.  

No processo de escolha para o fechamento da turma do curso, serão privilegiados 

docentes que ainda não possuem especialização em ―Arte-Educação‖, ―Metodologia 

do Ensino de Artes‖ ou equivalente. Entre os critérios para a seleção, serão 

considerados, em ordem de prioridade, os portadores:  
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·         licenciatura em uma ou mais linguagens artísticas, conforme dispõem os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN‘S);  

·         licenciatura plena em Pedagogia que tenham cursado disciplinas de ―Arte 

Educação‖;  

·         certificado de conclusão do Programa Magister com formação em setor de 

estudo afim;  

·         licenciatura plena em Letras, legalmente autorizados a ministrar a disciplina 

―Arte‖.  

Informações ao público — Distrito de Educação  

 

Prof. C 

06/2007 

 

Está havendo inscrição para especialização em Arte-Educação, mas quem vai 

fechar? o pessoal da SEDAS... Sei que eu não vou entrar. Por que? Porque os 

técnicos da SEDAS já colocaram os nomes. Em outros cursos eu não participei. 

Quem participou foram os técnicos da SEDAS. Eles participam dos cursos e lá ficam 

sentados no birô com ar-condicionado. Cadê que vão passar pra sala de aula? O que é 

bom fica fechado. 

Prof. A 

06/2007 

Formação, aqui em Fortaleza nós não temos. Fiz o curso de especialização em Arte-

Educação pelo CEFET, tô esperando fazer a monografia, mas tudo bem (risos). 

 

 

O diploma também significa a própria valorização profissional como arte-

educador e consequente melhoria de salário, visto que a concepção de cultura 

padronizada pela escola é o parâmetro que orienta o processo formativo da maior parte 

de nossos arte-educadores, cujo capital social decorre da aquisição cultural 

proporcionada pela escola: 

(...) aqueles que devem o essencial do seu capital cultural à Escola, como os 

professores primários e os professores oriundos das classes populares e 

médias, mostram-se particulamente submissos à definição escolar da 

legitimidade e tendem a proporcionar, de modo bastante estrito, seus 

investimentos ao valor reconhecido pela escola aos diferentes domínios. 

(BOURDIEU, 2008, p. 84). 

 

 Os professores, por sua vez, não aprovam as oportunidades de titulação 

acadêmica ou capacitações que priorizam os certificados, se estes são pensados e 

realizados tendo como eixo norteador essa compreensão verticalizada de conhecimento. 

Desse modo, apontam que geralmente na elaboração desses projetos formativos não há 

envolvimento nem diálogo com aqueles que vão ser o foco de formação nem relação 

direta com os contextos escolares onde estes professores atuam.  Os professores são 

enfáticos, porém, na luta pela certificação, pois, conforme Bourdieu (2008, p.31), sabem 

que ―é através do diploma que são designados certas condições de existência‖. Daí a 

dificuldade em se considerarem arte-educadores, pela não-legitimidade acadêmica, 

constituindo-se professores de Arte pela subjetiva e objetiva provisoriedade do próprio 

trabalho. 

 A vivência de processos formativos sem prazer, no sentido de ter uma atenção à 

parte sensorial como dimensão inteligente, é outro aspecto mencionado pelos 
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professores na formação específica do arte-educador que trabalha nas escolas. Outro 

modo de falar dessa dimensão dionisíaca é tornar o processo formativo de tal modo 

significativo que não restrinja a ação de aprendizagem a uma concepção 

cognitiva/apolínea  de repassar conteúdos, mas de aprender ao modo de apreensão de 

que tão bem nos fala Duarte Jr. (2004) e cuja compreensão é compartilhada pela 

tradição bíblica: aprender como degustação, numa relação visceral e entranhada em suas 

múltiplas experiências pessoais, sociais e profissionais como estéticas do cotidiano.  

 Ao fazer relação entre o inteligível e o sensível, ou seja, entre conhecimento e 

saber, Duarte Jr. observa que, enquanto no ato de conhecer a ação é mental ou 

intelectual, no saber, se sabe na carne, advindo do ato de ―saborear os elementos do 

mundo e incorporá-los a nós‖. Se essa prerrogativa — a educação da sensibilidade — na 

compreensão do autor deve fazer parte de qualquer projeto de formação de professores, 

torna-se imprescindível nos cursos de formação de arte-educadores. O mesmo autor 

reitera a ideia de que uma educação sensível só poderá ser desenvolvida por educadores, 

―cujas sensibilidades tenham sido desenvolvidas e cuidadas; tenham sido trabalhadas 

como fonte primeira dos saberes e conhecimentos que se pode obter acerca do mundo‖. 

(DUARTE JR, 2004, p.127 e 206).  

 Fiorentini et al (1998) abordam a respeito dessas diferenças etimológicas, 

salientando que geralmente a literatura educacional usa ambos os termos sem distinção 

de significado. Não descarta, porém, o direcionamento que culturalmente se tem dado 

ao vocábulo conhecimento como aquele sistematizado, tradicionalmente aceito pela 

Academia, por obedecer a regras rigorosas de validação. O segundo vocábulo saber tem 

mais referência aos modos de ―conhecer mais dinâmico, menos sistematizado ou 

rigoroso e mais articulado a outras formas de saber e fazer‖. Igualmente a estes autores, 

neste estudo, usamos ambas as dicções, compreendendo juntamente com os professores, 

co-produtores da investigação em curso, que o processo formativo deve ser composto de 

modo multirreferencial, promovendo a reflexão dialógica entre múltiplos modos de 

conhecer e expressar os saberes do mundo. 

 Tanto no projeto de Educação Musical quanto no projeto que elegeu a leitura de 

imagens como tema para as discussões e troca de experiências na etapa da cooperação, 

percebemos uma incompatibilidade de propostas formativas, quando inserimos na 

programação a mediação tecnológica dos programas de computadores e da internet, sem 

que houvesse tempo suficiente para que os professores se familiarizassem com esse tipo 

de mediação.  
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Desse modo, percebemos que, no âmbito da Arte-Educação, a mediação também 

se torna conteúdo, e ambos necessitam de múltiplos momentos de experiências estéticas 

para que possam favorecer o processo formativo no sentido amplo em que estamos 

desenvolvendo nossa tese de aprendizagem em múltiplos espaços, levando em 

consideração as estéticas do cotidiano. 

Essa concepção ampla de formação deve considerar os múltiplos modos de 

apresentação do conhecimento abordados por Schulman (1986), os quais se apresentam 

em diferentes momentos das intersubjetividades dos arte-educadores durante a pesquisa 

de campo. O ―conhecimento proposicional‖ é apresentado como máximas, princípios e 

normas, desprovidos de contextos, portanto, sem significado sensível, uma vez que não 

se apresentam articulados a experiências. Outra forma de apresentação é o que 

Schulman denomina de ―conhecimento de caso‖, caracterizado por descrições ou 

narrativas densas de significados por estarem visceralmente situadas num determinado 

evento prático. A terceira forma de apresentação é o conhecimento estratégico, o qual se 

apresenta nos imprevistos da prática docente, quando o contexto de ensino exige do 

professor ações improvisadas.  

Tratados de modo isolado, não revertem contribuições significativas para a 

formação transdisciplinar e multirreferencial exigida pelo viés multicultural da Arte-

Educação. A epistemologia estética abordada de modo colaborativo e dialógico 

potencializa o enlace entre as proposições, os casos e as estratégias, em sintonia com o 

cuidado com a valorização da cultura docente e o consequente questionamento e 

alteração de concepções e práticas engessadas da função da Arte-Educação na escola. 

 A certificação acadêmica como etapa do processo formativo do arte-educador, 

muito mais do que o domínio do conteúdo, exige-se pela força de valorização formal e 

social que confere a profissionalização. O professor compreende que o relacionamento 

profissional ainda é pautado pelo acesso ao conhecimento proposicional, ainda que este 

não promova a interligação dos tipos de conhecimentos expostos por Schulman, ainda 

que não leve em conta as condições sociais, éticas e políticas nas quais as escolas 

públicas estão inseridas. Entendemos que, quando a professora diz, em um momento de 

compartilhamento da pesquisa de campo, que tenciona elaborar e realizar ―projetos 

funcionais‖ de Arte-Educação em sua escola, quer fazer referência a propostas que 

articulem estes tipos de conhecimentos, acrescentando-se a expressão da sensibilidade. 

 Nestes projetos, alguns dos elaborados nos grupos de estudos e realizados nas 

escolas, os professores explicitaram a importância do domínio do conteúdo situado no 
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contexto de ensino-aprendizagem. Na etapa da cooperação, o processo de se fazer autor 

e sujeito na elaboração da proposta formativa manifestou-se lentamente, visto que o 

arte-educador é também  fruto do tipo de educação voltada para o repasse do 

conhecimento produzido externamente ao espaço escolar. 

 O compartilhamento dos conhecimentos de caso e estratégico durante os 

processos de aprendizagem promoveu a criticidade criativa, ao perceberem o espaço 

limitado de sua autonomia em razão da normatividade da razão instrumental. A 

potencialização dessa relativa autonomia, no entanto, é essencial e estratégica para o 

reconhecimento profissional e, consequentemente, de uma Arte-Educação mais 

significativa na escola. A ampliação do entendimento dos espaços formativos possibilita 

o desenvolvimento da autonomia na consolidação da escola como comunidade de 

aprendizagem. 

 

5.4 As especificidades da colaboração nos processos de aprendizagem dos arte-

educadores 

  

Essa dimensão, por ser uma categoria essencial em nossa tese, merece atenção 

particular, mesmo se este sentido colaborativo possa estar presente na maior parte das 

intersubjetividades apresentadas nesta análise. Trabalhar e desenvolver a formação 

como aprendizagem não significa ter os saberes de experiências pessoais e coletivos, ou 

os saberes da cultura local como saberes exclusivos para o currículo de Arte-Educação.  

Não é a ausência do especialista da área, mas a sua presença ativa, que fomenta a 

ampliação dos conhecimentos artísticos numa perspectiva de valorização dos múltiplos 

saberes. Os processos formativos nessa direção caracterizam-se pela abertura para a 

participação efetiva dos professores no sentido de dar contribuição e liberdade no 

surgimento de alterações no programa de estudo que esteja sendo desenvolvido. A 

mediação das intersubjetividades também deverá estar articulada aos saberes estudados 

e aos contextos culturais para que promova o interesse e a consequente reflexão ativa de 

todos.  

O sentido da dimensão colaborativa                                                                                                                                                

Prof. 21 

09/2006 

Acredito que realmente deve partir principalmente de nós, e dar início à luta por essa 

formação colaborativa. 

Prof. 04 

09/2006 

O que você acha de diversificar esses espaços e os recursos utilizados?! Como a net e os 

softwares, por exemplo! Não deixar que os outros pensem e tragam pronto. Esse sempre 

foi o modelo de formação a que nos acostumamos... Você tocou num ponto importante 

que a colaboração deve ser peça importante para que a Educação Musical obtenha 
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sucesso... 

Prof. 08 

09/2006 

O ideal é iniciar a Educação Musical desde a Pré-Escola.  

Prof. 06 

09/2006  

Professores para ministrar isso, nós teríamos tranqüilamente. 

Prof. 04 

09/2006  

Durante os encontros você e a Prof. 08 terão momentos para trabalhar com os colegas, os 

conhecimentos musicais básicos ... 

Prof. 06  

09/2006 

Colaborativa significa obrigatoriamente via net? 

Prof. 04 

09/2006 

O que vocês acham? Colaboração existe só a partir da internet? Quando é que há 

colaboração entre um determinado grupo? 

Prof. 06 

09/2006 

Acho que colaboração não existe só via net o que eu perguntei é que se o termo 

―colaborativa‖ se refere a atividades via net. 

Prof. 04 

09/2006 

Na minha compreensão, a colaboração pode existir em qualquer espaço... A internet é 

mais um deles...  

Prof. 07  

09/2006 

Nesse momento mesmo estamos colaborando com o nosso grupo falando da nossa 

compreensão sobre a necessidade da arte musical nas escolas. 

 

 

 Essa compreensão de aprendizagem é advogada pelos professores, associada à 

exigência de formalização dessas experiências, diga-se de passagem, múltiplas 

experiências formativas situadas em seus contextos de trabalho, ampliando assim sua 

carreira profissional de certificação e legitimação de seu trabalho em Arte-Educação. 

 No desenvolvimento do projeto de Artes Visuais (PAV), os professores 

vivenciaram mais intensamente esse processo, discutindo diferentes temas de interesse e 

gerando conhecimentos em colaboração sobre o contexto histórico da Arte no Brasil: a 

importância da Arte para a formação humana, a compreensão didática da cópia nas 

Artes Visuais, a aprendizagem que ambos desenvolvem em sala de aula com seus 

alunos, o compartilhamento de saberes dos livros e exposições de Arte, pelos quais os 

professores tiveram acesso a diferentes compreensões de Estética, situando-a na 

Educação.  

 Já no projeto de Educação Musical desenvolvido, os professores demonstram 

não terem vivenciado ações no sentido de produzir conhecimentos baseados em 

vivências musicais articulados às suas estéticas do cotidiano. As mediações tecnológicas 

e conceitos musicais se sobrepuseram às experiências musicais. Uma vez, porém, que os 

professores percebem a multiplicidade de processos formativos à sua disposição, por 

meio do acesso aos bens culturais, não abrem mão, de que esses processos devam ser 

reconhecidos pela certificação, a fim de que sua carreira como arte-educador seja 

valorizada e obtenha uma continuidade e consequente consistência no currículo escolar. 

A colaboração, na pesquisa de campo, manifestou-se na intensa interação, pelo 

contínuo interesse no compartilhamento de suas experiências, de conhecimentos 

próprios da área de Arte-Educação que os professores encontraram em pesquisas 
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realizadas na internet. Essa interação tomou um significado bem específico porque 

múltiplas racionalidades transitavam nas discussões.  

O grupo em interação era composto por diferentes sujeitos. Uns tinham 

considerável formação e prática educativa nos espaços virtuais. Houve um grupo de 

arte-educadores, cujo uso dos meios digitais na sua formação e prática pedagógica 

estava acontecendo naquele momento; também um artista plástico, cuja racionalidade se 

destacava pela transgressão dos modos de pensar, de fazer o compartilhamento e no 

modo irreverente de apreender os conhecimentos mediados pelas tecnologias digitais, 

nos estudos de textos sobre a leitura de imagem, constantemente presentes e, sobretudo, 

quando se tratava dos conhecimentos específicos das Artes Visuais.  

 Interessante foi perceber que o fato de não conseguirmos controlar o acesso à 

participação dos projetos somente a arte-educadores, se inicialmente considerávamos 

um problema, durante as interações, se mostrou como um dado substancial da pesquisa, 

pois aquele grupo representava a escola, suas concepções e valores estéticos sobre Arte 

na Educação. Isso nos fez perceber que pensar sobre as intersubjetividades de arte-

educadores no âmbito escolar articuladas a propostas formativas é tarefa a ser discutida 

com os demais sujeitos que estão na escola e que interferem de muitos modos na 

efetivação das propostas curriculares e nos projetos formativos.   

 Dessa maneira, essa colaboração fez emergir modos diferentes de lidar com pre-

conceitos costumeiramente presentes na cultura escolar, e que não são postos em 

discussão. Nessas interações, surgem narrativas que se cruzam, produzindo 

conhecimentos práticos significativos para os professores, desfazendo-se ideias 

engessadas na cultura escolar de que Arte é para decorar ou para animar as festas 

escolares, de que o laboratório de Informática é para jogar ou aprender técnicas de uso 

das ferramentas. Nessas interações, os professores desenvolveram vivências estéticas 

sobre ambas as experiências, expondo seus medos e entusiasmo pela possibilidade de 

rever suas concepções sobre Arte na escola, acerca de Tecnologia, Cultura, Educação 

Estética e suas implicações para as práticas educativas e dos desenhos de processos 

formativos de arte-educadores. 

 Os diálogos ressaltavam o valor da colaboração no preparo de ambos, no trânsito 

de saberes transversais que permeiam as diferentes áreas de conhecimentos curriculares 

e a necessidade de tempo para os professores vivenciarem esses momentos de 

experiências estéticas coletivas, pensando e fazendo o caminho de suas trajetórias de 

formação continuada. 
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 As práticas colaborativas durante a pesquisa demonstraram uma vontade 

explícita de contribuir, não apenas no sentido de participar de todas as atividades 

propostas, mas de analisá-las, intervir sobre elas, alterando-as, silenciando ou mesmo 

desistindo de participar. Percebemos, então, que conflitos e resistências fazem parte da 

colaboração, importantes e necessários. Essa instabilidade do terreno colaborativo que, 

de início, retira dos pés uma base epistemológica segura de produzir conhecimento, com 

o desenvolvimento do processo investigativo, ao estabelecermos relações constantes de 

intervenções de todos os sujeitos nos rumos das atividades e reflexões realizadas, 

terminamos por admiti-la como parte da natureza da investigação.  

A produção de instersubjetividades supõe o compartilhamento de subjetivações; 

―subjetividade em permanente ação, que se transforma e se estende a possibilidades 

infinitas‖
29

. Mergulhar na história de arte-educadores e da Arte-Educação na cultura 

escolar requer a prontidão para considerar esses aspectos como inerentes ao processo de 

aprendizagem. O desenvolvimento formativo, tendo a escola como espaço interativo, 

possibilita convivermos com as contingências da prática curricular na escola, contudo, 

abrindo possibilidades de outros espaços e outras racionalidades intervirem no 

engessamento monocultural escolar, abrindo sulcos mágicos e significativos. 

Artistas e professores do Canadá (GRAUER et al, 2005) narram sobre suas 

práticas de aprendizagem em projetos de Educação pela Arte. Este projeto reunia 

professores, artistas e alunos nas escolas, onde todos ensinam e aprendem, expondo suas 

compreensões sobre Arte e sobre Educação, vivenciando conflitos práticos e conceituais 

presentes na relação dialógica entre as diferentes linguagens artísticas no contexto 

educativo.  

A intenção do grupo que coordenava o projeto era observar as mudanças que 

poderiam ocorrer com a interação de professores, artistas e alunos. Destacamos os 

preconceitos que alguns artistas revelavam em relação aos professores, segundo os quais 

os professores se acomodam em suas rotinas e seguem anos e anos fazendo as mesmas 

coisas na escola. Estes artistas demonstraram interesse em participar do projeto porque 

poderiam trazer deferentes perspectivas para a sala de aula.   

Esses agentes, ao participarem do projeto, apresentavam-se como professores e 

conversavam com os alunos sobre a importância daquele projeto que ajudaria no 

aprendizado das outras disciplinas. Além de desenvolverem bem os recursos didáticos, 

                                                 
29

 Frange (1995) citado em Richter(2003). 
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no planejamento, levavam em consideração as demais atividades que seriam 

desenvolvidas posteriormente pelos artistas de Dança e de Música. Destacavam sempre 

que os artistas seriam mais criativos do que os professores.  

Na análise do grupo, um dos artistas não articulava suas atividades com as 

demais atividades que ocorriam no projeto. Enquanto convidava os professores a 

compartilharem suas experiências estéticas, esse artista jamais partilhou suas 

experiências de criação com os professores e os alunos. Já o musicista demonstrou 

maior facilidade e abertura para narrar suas experiências de criação musical com 

professores e alunos. Os professores revelaram que aprenderam muito com ele, que 

também incentivava as crianças a assumirem o papel de professores nas atividades de 

criação musical. 

O projeto  analisado por Grauer demonstrou também algumas dificuldades, 

principalmente na aproximação de professores e artistas quanto ao compartilhamento de 

seus planejamentos. Enquanto os professores planejaram as ações do projeto como um 

todo, os artistas planejaram suas oficinas, mas não houve diálogo entre essas propostas 

didáticas. Essas atitudes demonstram que os projetos de aprendizagem, requerem o 

compartilhamento das experiências e dos saberes em diferentes momentos e espaços 

onde os sujeitos envolvidos possam fazer e refletir juntos sobre suas ações. A produção 

colaborativa, neste sentido, deve ser compreendida em meio a contradições, provocadas 

por encontros e desencontros, em diferentes níveis de reflexividade e de códigos 

culturais. A importância está no diálogo das diferenças. 

A aprendizagem significativa na formação de arte-educadores deve ser pensada 

na pesquisa, ainda associada ao conceito de competência. De modo geral, os programas 

de formação e atualização docentes ressaltam como objetivo o desenvolvimento de um 

conjunto de capacidades técnicas, tendo em vista a eficácia do professor em relação aos 

―resultados previsíveis‖. A competência como consequência da aprendizagem 

significativa, entretanto, considera os conhecimentos compartilhados da experiência 

direta do trabalho docente tido como um dos espaços formativos contidos nos projetos 

colaborativos (PEREIRA, 1998, p. 169). 

A competência, articulada à aprendizagem, em nosso estudo, não diz respeito à 

―eficácia instrumental‖, pois não se cumula tal como na compreensão de Schulman; um 

conjunto de proposições na dimensão técnica da linguagem artística específica, nem se 

traduz na experiência de práticas artísticas em outros contextos sociais. Essa 
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competência está inseparavelmente relacionada ao ―repertório de narrações de caso‖ 

(IDEM) sobre o ensino das Artes na complexidade da cultura escolar; competências 

provisórias, particularmente ao modo como a Arte-Educação se dispõe no currículo 

escolar, em seus múltiplos movimentos. Em outras palavras, conforme Therien e Loiola 

(2001), o saber-fazer no trabalho docente está diretamente vinculado à ―tarefa‖ a ser 

realizada nas contingências do cotidiano. 

A aprendizagem, característica presente nas intersubjetividades dos arte-

educadores, reforça a compreensão mencionada anteriormente a respeito da escola. Em 

vez de ser concebida como espaço de repasse de conhecimentos, deve ser havida como 

―comunidade de aprendizagem‖, cuja elaboração ao modo colaborativo ultrapassa os 

lugares físicos e os tempos estabelecidos na ―grade‖ curricular, que oprime as outras 

dimensões silenciadas da razão. A produção colaborativa, outrossim, deve considerar 

em sua trajetória as múltiplas contradições concernentes à razão instrumental que 

continua a reger a política escolar, sem esquecer, contudo, as possibilidades que a ação 

comunicativa tem de tornar dinâmicos os poderes capilares e oxigenar os diálogos 

criadores. 

 

5.5 Espaços, tempos e presencialidades: o sentido permanente e sustentável da 

formação colaborativa de arte-educadores 

   

  Ao mesmo tempo em que os professores discutem sobre os conhecimentos da 

Arte-Educação, a respeito de suas experiências estéticas e práticas como docentes, 

surgem diálogos sobre os espaços de formação como mediação dessa aprendizagem. No 

que diz respeito à especificidade da Arte-Educação, os professores são unânimes em 

compreender a necessidade de formação inicial nas linguagens artísticas vivenciadas em 

espaços adequados para a realização de experiências estéticas sintonizadas com seus 

contextos culturais, em espaços convencionais de formação.  

  A noção de espaço convencional diz respeito ao acesso que o professor exige 

adentrar para obter o conhecimento histórico e teórico de determinada linguagem 

artística de modo sistematizado, que lhe possa conferir o diploma ao modo da cultura 

legitimada, conforme abordado por Bourdieu (2008). Esse processo requer a apreciação 

das obras artísticas, a contextualização histórica e a produção coletiva dessa linguagem, 

tendo o acompanhamento de um profissional especializado na área, de modo presencial, 

em um determinado tempo, que lhe possa proporcionar também um enriquecimento no 
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seu currículo pela emissão de certificado, compatível com a exigência do mercado na 

área, para trabalhar com Arte-Educação nas escolas. Na interação do grupo que integrou 

o projeto de Educação Musical, essa visão de tempos e espaços fixos de formação, ao 

modo de instrução da corrente conceitual de que fala Mota (2003), é mais nítida: 

 

Modelos convencionais de formação 

Prof. 06 

09/2006 

Um curso de iniciação musical presencial para iniciar a formação do professor. 

Prof. 07  Você tem toda razão. 

Prof. 06  Também concordo com você. 

Prof. 07  Pois é, um curso que precisa de muita técnica. O que você acha? 

Prof. 06  É, mas talvez possam ser criados cursos formadores e não só em música, mas em 

arte de uma maneira geral (teatro, artes visuais, dança). 

Prof. 07  Seria maravilhoso. 

Prof. 04 Sim sobre o que vocês falavam? Iniciação... é isso mesmo. 

Prof. 06 

10/2006 

Para se ensinar para os alunos precisamos estar preparados tecnicamente 

(musicalmente e tecnologicamente), certo? Musicalização pra mim é o ato de 

apropriar-se de condições que o habilitem a decodificar alguns códigos inerente à 

linguagem musical. 

Prof. 08 06 Acho legal a idéia de educação musical. Já ministrei um curso de educação. 

 

Prof. B 

06/2007 

Sinto a dificuldade, vejo a dificuldade da prefeitura em capacitar. Desde 2001 que 

faço capacitação e essas capacitações não são levadas ao final. Começa e não 

termina. A dificuldade que vejo é essa. Eu gostaria até que ela visse com melhores 

olhos pra capacitar a gente, porque não existe professor de artes. São poucos, 

mas não estamos capacitados adequadamente e é isso que eu gostaria de solicitar. 

São vários cursos que começam e não terminam. 

  

 As ideias compartilhadas em torno da formação para Educação Musical 

concentram-se nessa perspectiva instrucional por uma série de situações do contexto de 

trabalho, de formação e também em relação ao tipo de aprendizagem proporcionada 

pelo próprio projeto da pesquisa em que desenvolvemos temas de estudos específicos da 

Educação Musical. Este grupo se constituiu de professores especialistas, cuja formação 

musical esteve pautada na abordagem conceitual da Música na Educação e professores 

leigos, tanto no que diz respeito ao conhecimento musical formal quanto ao acesso 

musical proporcionado pelos novos media. Por sua vez, o modo de condução das 

temáticas e suas mediações não estabeleceram um elo entre suas experiências musicais e 

os novos conhecimentos advindos da manipulação e da avaliação dos programas de 

Informática voltados para o ensino da Música com os quais lidavam durante os 

encontros presenciais.    

  Os professores também chegam à conclusão de que, independentemente das 

propostas formativas serem presenciais, a distância, ou mesmo nas duas modalidades —                                                                                                                                                                                                                                                                     

como foi na realização desses projetos no momento da pesquisa de campo — a 

aprendizagem exige uma compreensão bem mais ampla. Essa proposta formativa deve 
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envolver desde os profissionais especializados na área, o grupo de professores que 

participa do processo de formação, até os gestores responsáveis por planejar e executar 

as políticas de formação, para que, de fato, legitimem os múltiplos espaços, tempos e 

recursos necessários. A gestão educacional, deve dirigir as ações para o 

desenvolvimento da gestão na dimensão pedagógica, vendo nas escolas o desafio de 

constituir comunidades de aprendizagens permanentes e por isso sustentáveis, horizonte 

formativo válido para todos os sujeitos envolvidos, no nosso caso, em busca de 

promover a educação da sensibilidade pelo viés das experiências estéticas. 

  Posto isto, a compreensão de aprendizagem e a importância da Arte-Educação 

como Educação Estética não pode ficar restrita ao âmbito técnico-pedagógico. Seja qual 

for o espaço, cuja presença seja física, virtual ou semipresencial, mediado por qualquer 

tecnologia ou vivenciado no cotidiano da escola, articulado às experiências da cultura 

popular, os processos formativos exigem atitudes políticas que levem a sério o campo 

da Arte-Educação para a aprendizagem significativa da Educação Escolar. Neste 

sentido, Duarte Jr. (2004, p. 206) pondera que esta é uma tarefa difícil de ser realizada 

na esfera do instituído ―pelo comprometimento atual das instituições com a mentalidade 

instrumental e utilitária estabelecida pelo mercado‖. Os professores compartilham de 

seus significados sobre as implicações políticas nos projetos formativos de Arte-

Educação: 

Implicações da gestão das políticas educacionais no ensino das artes 

Prof. 09 

09/2006 

Não basta que a arte chegue na escola pra despertar no aluno a sensibilidade mas também 

precisamos que as entidades públicas façam a sua parte.  

Prof. 10 

09/2006 

Concordo com você. É preciso que a escola também se manifeste. 

 

Prof. 11 

09/2006 

Infelizmente a disciplina arte é pouco valorizada nas escolas, pois as pessoas ainda 

acham que a arte é só para as datas comemorativas, e os diretores só pensam em fazer 

coisas para mostrar, não pensam na profundidade do conhecimento. 

Prof. 12 

09/2006  

Precisamos cobrar da prefeitura que as escolas tenham uma sala ampla sempre 

disponível para as oficinas e para os alunos que queiram, trabalhar sempre o que 

quiserem. 

 

Prof. 04 

09/2006 

Concordo. As salas amplas, devem estar inseridas em projetos de formação que 

tenham intenso envolvimento dos professores. Trazer os professores de arte para as 

comunidades virtuais, possibilitar isso nas escolas que têm laboratórios de informática 

com acesso a internet, claro. 

Prof. 12 

09/2006 

A sala de aula nem sempre é adequada pois às vezes precisamos deixar o material e 

logo vem outra aula. 

Prof. 14 

09/2006 

Creio que a parceria ajudará bastante os professores envolvidos com projetos em artes. 

Prof. 12 

09/2006 

Não podemos pensar em utopia como impossível, uma sala para artes deve fazer parte 

do contexto da escola. 

 

Prof. 01 

09/2006 

É como você mesmo disse, se buscarmos, a sala vem. Talvez estejamos acomodados. 

Acho que um importante desafio a ser vencido para o trabalho com arte na escola é 

vencermos nossas próprias barreiras e não privilegiar somente a escrita formal, e essa 

prática passar a ser uma constante. 
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  Demo (2006) e Sacristan (2008) trazem significativa contribuição para 

compreendermos o sentido permanente da formação e as implicações na produção de 

subjetividades no trabalho com a imaginação em comunidades interculturais de 

aprendizagem. Enquanto o primeiro reconhece que ―o sentido primeiro da formação 

permanente ainda está amplamente inserido no contexto neoliberal‖ (DEMO, 2006, 

p.33), ambos concebem que o panorama atual da produção de conhecimentos tende a 

diluir os tempos e lugares fixos de formação. ―Aprende-se a vida toda, não em certos 

momentos e lugares‖. Portanto, é preciso estar atento para que a colaboração inteligente 

da imaginação humana não se torne presa na lógica do mercado que, esgotadas as 

estratégias de exploração da mais-valia absoluta — o trabalho braçal — passa a visar à 

mais-valia relativa — o trabalho intelectual — como produto principal da era virtual.  

  A gestão pedagógica voltada para o desenvolvimento de comunidades locais de 

aprendizagem fortalece as possibilidades de o conhecimento produzido tornar-se 

significativo para a vida dos sujeitos que compartilham das estéticas do cotidiano. Nessa 

direção, a abertura intercultural amplia essa autonomia na aprendizagem. Consoante 

Demo, no entanto, a gestão das políticas de formação insiste em confundir treinamento 

com aprendizagem, concretizadas nas ―semanas pedagógicas‖ e capacitações, as quais 

não mudam a estrutura instrucionista do modo de lidar com o conhecimento na 

formação de professores e, consequentemente, na ação pedagógica com os alunos. 

  O paradigma da aprendizagem pela compreensão e intervenção nas estéticas do 

cotidiano, então, se faz imprescindível na formação de arte-educadores, pela natureza do 

modo de ler o mundo por meio do pincel das linguagens artísticas, que potencializa o 

caráter criador das dimensões silenciadas da razão instrumental. Essa abordagem 

estética, entretanto, favorece a ampliação da leitura e desvio de modos lineares de 

perceber o mundo também na produção dos demais saberes curriculares, sendo 

necessária também à formação dos educadores de outros campos de conhecimento.  

  Como ilustração, temos, no campo da Educação Matemática, os estudos e 

projetos denominados de Etnomatemática que, no Brasil, tem em D´Ambrosio um 

incansável educador e pesquisador. Esse autor compreende que tratar da Educação e do 

conhecimento nesse paradigma implica estar atento a múltiplas variáveis: desde as 

expectativas pessoais e sociais em relação à formação dos grupos culturais até os 

conteúdos de ensino como parte desses objetivos de formação. Muitas dessas variáveis, 

no entanto, passam despercebidas quando da elaboração dos programas de formação de 
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professores 

Lamentavelmente, na organização dos nossos cursos de formação de 

professores, e igualmente na pós-graduação, tem havido ênfase reducionista 

para lidar com essas variáveis. E cria-se a figura do especialista, com suas 

áreas de competência. Aos psicólogos compete se preocuparem com ―a‖, aos 

filósofos com ―b‖, aos pedagogos com ―c‖ e ―d‖, e aos matemáticos com ―e‖. 

Como se fosse possível separar essas áreas. (D´AMBRÓSIO, 2005, p. 105). 

  Neste sentido, garantir às gerações que passam pela escola a autonomia para ler 

o mundo na perspectiva freireana de ação cultural para a liberdade implica a urgência de 

pensar a formação do professor e, deveras, a formação de arte-educadores, na 

perspectiva transdisciplinar e multirreferencial (FRÓES BURNHAM E FAGUNDES, 

2001) reclamada pela conjuntura social, de caráter intercultural na qual estamos 

inseridos.  

  Os professores identificaram o fato de que essa ausência de ampliação dos 

espaços e tempos do processo formativo além de tempos e lugares fixados causa uma 

série de incompatibilidades. As ações inovadoras tropeçam no momento em que os 

professores tratam de pôr em prática no espaço do trabalho docente o que aprenderam 

nos momentos convencionalmente destinados à formação. O currículo em ação não 

garante a efetiva articulação entre o cotidiano da escola em que trabalham e os espaços 

culturais da cidade, que proporcionam o conhecimento histórico, a apreciação e a 

produção das linguagens artísticas.  

  Longe de argumentar sobre os espaços mais ou menos adequados à formação na 

conjuntura atual, se faz necessário ensaiar múltiplas presencialidades. Estar presente na 

reflexão ativa da aprendizagem implica ter acesso a diferentes eventos, com a 

possibilidade de alterar as propostas formativas de acordo com as possibilidades que os 

espaços apresentam como mediação, a fim de que o processo colaborativo seja 

significativo para a experiência estética do professor e para a sua prática docente.  

  Alguns pesquisadores do Centro de Estudos de Ensino a Distancia (CENTED) 

da Universidade Aberta de Portugal trazem uma série de elementos pertinentes, quando 

abordam sobre os modos de presença na Educação aproximada do sentido da formação 

permanente abordada por Demo (2006), sobretudo na formação profissional e 

acadêmica
30

. O sistema de ensino ainda se encontra no paradigma antigo, aquele da 

―transmissão‖, mas não significa que o paradigma da ―apropriação‖ tenha relação direta 
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com o ensino virtual, mas que ambas as formas de pensar e fazer Educação 

―condicionam dois tipos de construção de materiais e dois tipos de comportamento‖. As 

denominadas cultura da superficialidade e da profundidade independem do tipo de 

presença dos programas formativos, visto que, tanto no ensino ―presencial‖ ou naquele 

dito à distância, podem se desenvolver na superficialidade ou em profundidade.  

  A cultura da superficialidade é caracterizada com o ensino demasiadamente 

massificador, organizado por turnos e turmas homogeneizantes, semelhante a setores 

fabris. Nessa direção, inscrevem-se tanto o ensino tradicional como os cursos a 

distância, arraigados à cultura disciplinar. A transversalidade pode ser um dos caminhos 

para quebrar compartimentos estanques que se criam. A abertura de espaços e 

consequentes conhecimentos novos nos programas de formação, entretanto, 

caracterizados pelas tecnologias digitais inseridas, tendem a escamotear esses outros 

elementos, presentes nos princípios paradigmáticos do que se compreende por Educação 

e de posições ético-políticas pelas quais as subjetividades dos programas curriculares se 

orientam.  

  Essas novas possibilidades de presença proporcionados pelos múltiplos espaços 

que as políticas reguladoras denominaram de presenciais e à distância ―pesam de forma 

exagerada‖ em relação às intersubjetividades e experiências de professores e alunos, em 

meio a variados contextos, cujas condições alteram e muito essas possibilidades de 

produção de conhecimento aberto e colaborativo. Quer dizer: a pessoa humana, com as 

suas complexidades e com as marcas do contexto de cada geografia, é um pouco posta à 

margem, ou pelo menos negligenciada, posta entre parênteses. A cultura disciplinar, 

uma vez não questionada em seus elementos hipertrofiados na divisão compartimentada 

dos conhecimentos, imobiliza essas formas de elaboração de conhecimento trazidas 

pelas tecnologias digitais na educação.  

Às vezes, ao nível do próprio grupo disciplinar, as pessoas não se falam; 

quando se reúnem é para assinarem um papelinho a dizer que foram dados os 

conteúdos determinados num determinado currículo, num determinado 

programa, num determinado ano. Os professores não têm hábitos de trabalho 

em cooperação com os colegas da escola, nem dentro da própria área 

disciplinar, quanto mais serem capazes de fazer trabalho interdisciplinar.
31

 

 

  Essa discussão diz respeito ao nosso estudo no sentido de compreender que não 

basta criar espaços formativos sem que essas questões próprias das concepções de 

formação não sejam revisitadas, haja vista a criação de uma dinâmica formativa aberta e 
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flexível, sobretudo quando se trata de formar professores que lidam com um tipo de 

conhecimento de mundo que exige uma racionalidade aberta e transversal.  

  As múltiplas presencialidades possibilitadas pelas mediações tecnológicas do 

chamado ensino a distância, segundo os pesquisadores do Seminário Jornadas Virtuais, 

terão sentido e trarão substanciosa contribuição se abrirem canais de participação dos 

professores em processo formativo na ―definição dos currículos‖. A forma aberta de se 

trabalhar a formação dos professores não será potencializada somente com a oferta de 

espaços virtuais e outros ambientes que fogem à lógica escolar, mas também pela 

integração da multirreferencialidade intercultural que historicamente esteve à margem 

da cultura disciplinar privilegiada nos currículos. É essa forma aberta de tratar os 

conhecimentos e a criação do currículo que também delineia os tipos de presença, sejam 

elas denominadas de presenciais ou à distância, já que presença física nem sempre quer 

dizer ―presença‖. 

  Ao que nos parece, sejam quais forem os espaços, aqueles propriamente 

instituídos para a formação, aqueles do cotidiano escolar ou os da vida social do 

professor ou de apreciação artística, cabe aos arte-educadores conquistá-los como 

lugares tangíveis, familiares ao seu cotidiano, densos de significados, para que 

proporcionem experiências estéticas historicizadas em seus contextos culturais.  

  Nessa direção, entendemos as dificuldades que a maior parte dos arte-

educadores tiveram ao lidar com os espaços virtuais, pelo fato de estes não se 

inscreverem no habitus pessoal e profissional destes professores. Nesse jogo de forças, 

os professores demonstram diferentes atitudes. Dentre muitas, como vimos há pouco, 

destacamos duas. O primeiro grupo de professores decide ajustar-se aos projetos 

impostos pelas políticas públicas, procurando de modo isolado conquistar espaços para 

formação técnica com fins de certificação. Tal direcionamento fez cessar o encanto 

pelas descobertas do cotidiano escolar, tornando sua sensibilidade imune ao 

descolamento entre os saberes tratados em sua prática pedagógica cotidiana e as 

estéticas do cotidiano, suas e de seus alunos. 

  Esse dado nos faz recordar as aulas de Educação Artística, das quais fomos 

aluna no Ensino Fundamental. Nossa professora ditava a matéria de um livro para que 

copiássemos no caderno. O conteúdo referia-se à escrita musical convencional. No 

momento em que deveríamos escrever sobre o significado das figuras ou notas musicais 

(semibreve, mínima, semínima etc) e de suas respectivas pausas ou figuras de silêncio, a 

professora se levantava, desenhava a determinada figura no quadro, sentava e 
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continuava a ditar os conceitos de gramática musical. Na época, já acumulávamos 

bastante experiência em Canto Coral na Igreja — espaço das primeiras experiências 

estéticas de exploração das possibilidades vocais. Jamais, contudo, logramos fazer um 

nexo entre as nossas peripécias vocais, arriscando arranjos não permitidos para o canto 

litúrgico, mas agradáveis à nossa curiosidade, e extensão vocal, que aos poucos 

descobríramos ser possível alcançar. 

  Essa articulação entre o conhecimento teórico musical e as experiências estéticas 

com o Canto só foram possíveis na idade adulta. Cremos que esse hiato permaneceu por 

muito tempo, por conta dessas condições de ensino superficial, esvaziando o 

conhecimento artístico do que lhe é próprio. Lamentamos o conformismo da professora 

em aprisionar os códigos da escrita musical ao espaço instrumental da sala de aula, pois 

professores e alunos permaneciam no estado de anestesia a que Duarte Jr. faz referência, 

quando a dimensão sensível não é levada a sério no processo formativo.  

  Em nossa prática reflexiva como arte-educadora, indagávamos sobre as razões 

que faziam a nossa professora conseguir tratar o conhecimento musical de modo tão 

esvaziado de significado. Percebemos hoje que as razões são muitas. Tais atitudes 

dependem dos espaços formativos aos quais a professora teve acesso, da compreensão 

de formação do contexto de ensino, e, sobretudo, do lugar de poder ocupado por ela no 

contexto escolar, que limita seu espaço de lidar com a dinâmica da aprendizagem, 

destituindo os saberes artísticos de sua contribuição com o desenvolvimento do 

pensamento criador na formação escolar. 

 As intersubjetividades produzidas na pesquisa de campo demonstraram que as 

propostas formativas em Arte-Educação na perspectiva da Educação Estética devem 

considerar essa dimensão coletiva da escola como grupo a ser atingido no processo 

formativo, direta ou indiretamente. Os dados demonstraram que esse modo de 

compreender o papel da formação em Arte-Educação produz outras concepções que 

facilitam e favorecem o trabalho e a valorização do arte-educador na escola. 

  Há outro grupo de professores que resiste à racionalidade técnica imposta pelo 

sistema de ensino e questiona esse arcabouço engessado da cultura escolar, por perceber 

que propostas educacionais dessa natureza são esvaziadas de sentido para educadores e 

alunos, contribuindo para a perda do fascínio pelas estéticas do cotidiano. A 

aprendizagem entre arte-educadores converge para essa atitude transgressora da razão 

instrumental, pois desse modo é que se pode pensar em colaboração no processo 

formativo. O professor, em sua ―autonomia relativa‖ (THERRIEN E LOIOLA, 2003), 
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movimenta-se em um espaço limitado de decisão, porém possível de optar pela 

adequação ao projeto proposto ou por constituir, coletivamente, certezas provisórias, 

mas significativas, resistindo à estagnação do seu pensamento criador. 

 

5.6 A concepção intercultural do espaço escolar como potencial da formação 

estética do arte-educador 

   

  Para que as escolas tenham reais condições de expressar as estéticas do cotidiano 

de professores e alunos, é preciso pensar nos espaços formativos dos professores. 

Richter (2003), ao citar Frange (1995), diz ter dúvidas sobre se a Arte deva mesmo estar 

na escola pelo fato de sua estrutura monocultural ainda obstaculizar as expressividades 

das múltiplas referências culturais. ―Precisamos de outras escolas, abertas para vidas e 

espaços-tempos de fazer, pensar, discutir, construir nossas formas imagizadas‖.  

  A mesma autora, todavia, de acordo com seu estudo, pela interação entre alunos, 

professores, mães e especialistas acadêmicos, aposta no diálogo criador no espaço 

escolar como meio de trazer, a contrapelo, o que Linhares (2001) denomina como 

dimensões silenciadas do que se aprende; o trabalho com a imaginação na artesania da 

cena pedagógica. A nossa investigação não somente aposta no potencial criador do 

espaço escolar, como também compreende — ao contrário de Frange — a escola de 

hoje, na ação comunicativa das estéticas do cotidiano, como ambiente intercultural cujas 

interações dos sujeitos fazem dialogar diferentes significados e leituras de mundo. A 

estrutura instrumental é sabotada clandestinamente pelas ações ―teimosas‖ a que se 

reporta Almeida (2008), de professores que encontram mil e um modos de negar as 

ações esvaziadas de sentido, de encontrar tempo e espaço adequado para as aulas de 

Arte, rompendo com a estrutura estabelecida.  

  Quando os diferentes saberes transitam de modo democrático e são legitimados 

coletivamente, percebe-se que é possível fazer Arte na escola; quando os espaços-

tempos mágicos e abertos são conquistados nessa aprendizagem; quando propostas 

curriculares e formativas são elaboradas e executadas ―com a cumplicidade das 

escolas‖; quando os tempos formativos consideram o espaço escolar como parceiro 

nesse processo em razão de o arte-educador necessitar da cumplicidade da comunidade 

escolar para desenvolver uma Arte-Educação na perspectiva da interculturalidade. A 

escola é, ao mesmo tempo, espaço formativo, por ser o lugar onde o processo formativo 

se efetiva. Os tempos mágicos de que fala Richter (2003) carecem ser criados no 
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processo da ―formatividade‖, do qual a escola deve participar. 

  Percebemos como os ―espaços lisos, nômades e arbitrários da Arte‖ (ZORDAN, 

2007) têm muito a contribuir com os tempos e lugares constituídos da Educação. Ao 

trazer as dimensões negadas da racionalidade, é possível também continuar a silenciá-

las. Os processos formativos, sobretudo a pesquisa educacional que se debruça sobre o 

estudo específico da Arte-Educação, seja qual for a linguagem artística, devem pôr em 

questão as racionalidades que demarcam os projetos de formação, no sentido de 

promover o isolamento ou a articulação entre espaços de produção de conhecimentos 

em Educação e espaços do trabalho docente. Nessa direção, verificamos que os 

professores concebem o espaço de trabalho e o de formação como distintos, sem 

articulação, pelo fato de os conceberem, cada um, com distintas funções; lugar dos 

teóricos e espaço dos práticos (SACRISTAN, 1999). 

  Quando nos voltamos para os espaços específicos das Artes, os sujeitos e suas 

racionalidades, percebemos que há de fora para dentro da escola, por parte dos artistas, 

uma repulsa pela racionalidade pedagógica reguladora, que filtra os saberes artísticos, 

adequando-os em sua maior parte a uma abordagem instrumental da Pedagogia. Por 

vezes, os espaços formativos, ainda que sejam destinados à formação do profissional 

das Artes para atuar no contexto ensino, os trâmites dialógicos entre a racionalidade 

artística e a racionalidade pedagógica propriamente da cultura escolar deixam a desejar. 

Em monólogos distintos, por vezes, a perspectiva instrumental do ensino reveste as 

Artes dessa moldura racional, estabelecendo um currículo fragmentado entre disciplinas 

específicas do determinado campo artístico e aquelas pedagógicas. As técnicas são 

repassadas de modo aligeirado, distanciado do que acontece nas escolas.  

  Em outra perspectiva, a racionalidade aberta e nômade das Artes, uma vez 

percebendo o árduo caminho a ser percorrido para estabelecer esse diálogo didático, o 

que implica a aproximação dos diferentes espaços e consequentes negociações de ordem 

político-administrativa, que demanda tempo e distribuição de poderes, não investe na 

proposta colaborativa entre os diferentes espaços culturais em convergência com a 

formação escolar. Falta parceria com as escolas onde os professores já trabalham ou 

provavelmente irão desenvolver as primeiras práticas na docência. Sobre essas 

incongruências racionais entre a Pedagogia e as Artes, Bourdieu observa com 

propriedade essas ambiguidades entre o campo artístico e a seara pedagógica:  

(...) o ensino racional da arte proporciona substitutos à experiência direta, 

oferece atalhos ao longo do trajeto da familiarização, torna possíveis práticas 

que são o produto do conceito e da regra, em vez de surgir pretensa 
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espontaneidade do gosto, oferecendo, assim, um recurso a quem espera 

recuperar o tempo perdido. (2008, p. 66). 

 

Os espaços formativos, na qualidade de mediadores da produção do gosto dos 

arte-educadores, requerem uma sintonia tanto com essa perspectiva racional das Artes 

— pois é a certificação da cultura legítima que os arte-educadores almejam — quanto 

com a racionalidade aberta do artista, haja vista a criação de uma pedagogia profana, ao 

modo concebido por Jorge Larrosa (2006), que contemple as profanidades das estéticas 

do cotidiano referentes às histórias de vida e códigos culturais dos arte-educadores e 

seus saberes de experiência engendrados na prática reflexiva do trabalho docente. 

  É no próprio contato com o conhecimento das Artes, seja no seu contexto 

histórico, na apreciação das obras ou no ato de fazer Arte, que professores se dão conta 

da importância desse conhecimento na sua formação como educadores e no currículo 

escolar, para que o ensino-aprendizagem seja significativo. No momento em que os 

professores aprofundavam conhecimentos teóricos sobre a leitura de imagens, 

conseguiam rever e ampliar suas crenças e concepções engessadas que os fazem 

diferenciar o uso das Artes como metodologia ou ponte para aprendizagem de outras 

disciplinas.  

  Nessas interações, os professores apreenderam que a aprendizagem significativa 

é efetivada quando compreende o processo formativo inerente a múltiplos ambientes e 

mediações, cujos significados formulados transformam esses espaços em lugares 

familiares aos seus códigos culturais e à sua prática profissional. A aprendizagem, no 

sentido multirreferencial, proporciona aos professores perceberem o panorama de suas 

ações inseridas no paradigma da produção de conhecimentos significativos para a 

prática educativa. 

A emergência de saberes na aprendizagem colaborativa 

Prof. 15  

09/2006 

Vocês gostaram do encontro de ontem no CRP? Quando mostramos que somos capazes de 

ler uma imagem sob vários aspectos, compreendi que ser multilíngue é fantástico e 

necessário.Vocês não acham? O que podemos fazer para difundir a linguagem visual para 

nossas crianças e adolescentes, nossos alunos?  

Prof. 12 

09/2006 

Quando falta espaço eu endoido a diretora. Descobri que podemos fazer tinta com 

misturas. Ontem quando terminou a nossa aula entrei nos Correios, na galeria e me 

deparei com obras bem interessantes. Que tal a nossa aula acontecer neste espaço?!  

Prof. 01 

09/2006   

É uma sugestão boa para fazermos uma visita e leitura das obras.  

Prof. 16 

09/2006  

Ontem para mim foi show a troca de informações, aprendi muito. Sinto-me feliz!  

Adorei a aula de ontem, a participação e o conhecimento que aconteceu para todos.  

Prof. 11 

09/2006  

Obrigada pela oportunidade de conhecer tantas coisas maravilhosas pela internet, um 

forte abraço, tenha um pouco de paciência, isso para mim é bastante novo. Gostaria que 

mais professores de arte tivessem a mesma oportunidade que estou experimentando. Amei 

os textos, são bastante interessantes. Gostaria que o curso fosse mais tempo, acredito que 

as discussões poderiam ser mais profundas. Gostaria de agradecer ao Professor pelo 
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compartilhamento do seu conhecimento histórico sobre as obras, você é 10! 

Prof. 12  

09/2006 

Bom seria se pudéssemos levar os alunos às galerias. Ano passado consegui levar quatro 

turmas ao BNB 

Prof. 05 

09/2006 

  

A aula de ontem, não se tem palavras para expressar. Foi demais! 

Prof. 14  

09/2006 

Isso é que é bom, a troca entre os colegas!"  

 

 

O caráter colaborativo da produção de saberes costurados nas estéticas do 

cotidiano requer um aprendizado social de que nos fala Bourdieu, que se configura pelo 

acesso aos bens culturais no ambiente familiar e na formação inicial. De Camillis (2002) 

faz referência a lembranças remotas da infância a respeito do acesso a espaços culturais, 

de sua visita à primeira Bienal de Arte, conduzida e incentivadas por seu pai. Bourdieu 

(2008) observa que a distinção na formação cultural dos grupos sociais se define pelo 

capital cultural da família, cuja continuidade e afirmação se realizam na escola. O que 

se configura como algo do já instituído para os grupos sociais abastados, percebemos 

que, para professores e alunos das escolas públicas, os espaços culturais — aqueles 

carimbados pela cultura legitimada — pela falta de condições de acesso continuam 

distantes de se tornarem lugares significativos.  

  Desse modo, em contato com o próprio conhecimento artístico e dando conta de 

sua importância, é que os professores elaboraram argumentos mais consistentes para 

entender que os espaços formativos precisam ser conquistados e que as mediações, seja 

no âmbito das tecnologias digitais ou no acesso aos demais bens culturais, devem ter 

uso e acesso simultâneos, fugindo da dicotomia excludente do que seja certo ou errado, 

porém, de acordo com as exigências dos contextos culturais dos professores e dos seus 

espaços de trabalho pedagógico. 

  Verificou-se como aprendizagem, quando professores  compartilharam saberes 

de suas estéticas do cotidiano, foi que a costumeira atitude de vítima de situação foi 

substituída por uma atitude ativa. A crítica não esbarra nas reais carências e descaso do 

Poder Público em inserir nos recursos ordinários da escola o transporte para levar 

professores e alunos a museus e exposições. A articulação de intersubjetividades 

possibilitou aos professores descobrirem veredas de acesso e conquista de lugares no 

seu entorno, que antes não eram percebidos como espaços de aprendizagem. 

  Se a escola possui o laboratório de Informática e não dispõe de tinta para 

vivenciar uma aula sobre cores, a arte-educadora, juntamente com o professor, 
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coordenador do laboratório, preparam e realizam essa aula, utilizando-se do espaço do 

laboratório de Informática. Em alguns projetos citados, os professores, em parceria, 

faziam pesquisas nas galerias virtuais e preparavam a exposição no laboratório. O 

conhecimento gerado com essa mediação, contudo, não fez cessar as reivindicações 

para a conquista do transporte que os levaria a outra dimensão de presencialidade com 

visitas a exposições artísticas na Cidade. 

  Do mesmo modo, poderá, juntamente com seus alunos e artistas da comunidade, 

descobrir modos de fabricar tintas opcionais com os alunos, sem, contudo, deixar de 

exigir em seus planejamentos os recursos de lápis de cor, lápis-cera, tinta guache e 

outros materiais para pintura que a escola poderá prever em seu orçamento anual. 

Percebemos, conforme Bastos (2005), que a produção de intersubjetividades em 

contextos de aprendizagem torna possível a ampliação do entendimento em torno da 

articulação entre cultura local e universal, encontrando nos lugares próximos a 

expressividade artística que pensamos estar distante, nos espaços legitimados. 

  Acerca deste assunto, Duarte Jr. (2004) chama atenção para os currículos 

acadêmicos que formam arte-educadores, os quais não contemplam as técnicas 

ancestrais de materiais fabricados artesanalmente, bem como os lugares que propiciam 

essas experiências. ―Tudo se passa como se os materiais necessários a tanto (...) 

miraculosamente surgissem em prateleiras de lojas especializadas‖. (2004, p. 31). Desse 

modo, a aprendizagem entre arte-educadores converge para a educação do sensível, pela 

fusão de suas experiências culturais, reavendo e reinventando lugares e coisas das 

estéticas do seu cotidiano e, consequentemente, engendrando saberes e sabores com 

seus alunos. Em nossa pesquisa de campo, do espaço oferecido, os professores fizeram 

um lugar de compartilhamento de saberes: 

Na arte do dia a dia: nas embalagens do sabão em pó, na embalagem do 

Nescau, no outdoor, você vai trazer o aluno pra arte do dia a dia. O que ele 

acha importante trabalhar na sala de aula e por que? Se as meninas que 

gostam de fazer bijouterias, eu já falo pra elas: tragam pra sala de aula, por 

que? Cada um traz o que sabe fazer e depois repassa pros outros. Sempre vai 

ter um ou dois perguntando praquele outro: como que você fez essa 

bijouteria? Como você fez esse crochê? Como você fez esse trabalho? Os 

próprios alunos, um acaba ensinando o outro. E quando o professor tem uma 

técnica, ele vai sugerir depois, pra não moldar o aluno; pra não induzir o 

aluno a fazer o trabalho que o professor quer. (Prof J/Set. 2007). 

 

  As intersubjetividades dos professores mostram essa visão ampla, haja vista a 

conquista de espaços e dos meios para realizar o trabalho de Arte-Educação na escola. 

Isto se torna possível, quando há essa possibilidade de acesso ao conhecimento artístico 

de modo colaborativo, a fim de que as perspectivas de concretização da formação e do 
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trabalho com Arte-Educação nas escolas não sejam vistos apenas numa relação vertical, 

na qual quem ensina e quem aprende tenham funções isoladas, mas ambos os sujeitos 

estabeleçam redes de aprendizagem, constituindo os espaços formais do trabalho 

docente como lugares que favoreçam a formação docente, aproximados das agências 

formadoras, particularmente das universidades e seus respectivos projetos de pesquisa 

voltados para a formação de professores.  

  As conversas dos professores também evidenciaram que o contato com o 

conhecimento das Artes desse modo colaborativo possibilita ampliar a compreensão de 

que as experiências formativas podem ser vivenciadas em diferentes lugares. São 

aqueles espaços, anteriormente vistos sem nenhuma significação para a formação, 

descobertos como meios potenciais de acesso ao conhecimento e experiências estéticas. 

Isso ocorreu com o estudo sobre a leitura de imagens que o grupo de professores fez em 

um dos projetos nos espaços virtuais do Núcleo de Tecnologia Educacional no Centro 

de Referência do Professor.  

  Os arte-educadores encantaram-se com as galerias virtuais que encontravam, 

auxiliados pelos professores que trabalham nos laboratórios de Informática e que já 

estão habituados a pesquisar na internet. Por outro lado, durante a realização dos 

projetos, ambos os professores descobriam lugares no centro da Cidade para apreciar e 

estudar mais sobre Artes Visuais, espaços  que antes, ao visitar o centro de Fortaleza 

para efetuar compras, não eram vistos como lugares que possibilitassem processos 

formativos. 

  No PAV, o programa foi alterado para que a turma fosse visitar a sede do 

Correio Central, onde estava ocorrendo uma exposição de obras de artistas cearenses. 

Lá, com a especial colaboração de um artista, o grupo, além de conhecer as obras e 

discutir seus temas, aprofundou reflexões sobre a anatomia humana e as técnicas de sua 

representação plástica. E assim, cada um, conforme sua curiosidade e formação básica, 

contribuiu, ora com o contexto histórico, como foi o caso de professores formados em 

História, ora em relação a outros temas de interesse educativo que requerem o 

conhecimento da cultura local.  

  Muitos outros espaços foram citados como possibilidade formativa, como shows 

e exposições, aos quais, no momento da realização dos projetos, não nos foi possível 

estar presente em virtude do tempo de realização e das condições estruturais que 

abordáramos no capítulo da metodologia.  
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Aprendizagens colaborativas em espaços de exposições artísticas 

Prof. 04 

09/2006 

Gente, vamos ver a exposição de artes plásticas no Dragão do Mar?!  

Prof. 03  Sempre tem exposição na UNIFOR, lindíssima! 

Prof. 01  Primeiro vamos aos Correios, depois ao Dragão e...  

Prof. 14  É tanto lugar que já estou entusiasmada!  

Prof. 12  Avenida Beira Mar tem muita coisa. Podemos estar passando por lá e dando uma 

olhada. Tem muita cópia, mas tem muita arte também.  O Museu da Imagem e do 

Som não pode ficar de fora.  

Prof. 17 Tem um espaço na cidade pouco valorizado e repleto de artes plásticas (esculturas) 

que poderia ser trabalhado. É a Praça da Rua 25 de março, próximo ao CDL, uma 

galeria a céu aberto e extremamente agradável. 

Prof. 18 O BNB promove exposições durante todo o ano e estamos com exposição agora no 

CRP.  

Prof A 10/2007 A cada sábado, conhecíamos ateliês e espaços de arte da cidade, além de oficinas de 

arte. Participar desse circuito já deve ter sido provocado pela curiosidade aguçada no 

curso de especialização em Arte-Educação e na vivência no ateliê do Liceu do 

Conjunto Ceará. Eu também sou professora de artes plásticas do Liceu do 

Conjunto Ceará. É um projeto e eu trabalho só com artes plásticas lá, fora de sala de 

aula. 

Prof. D  11/2007 

 

A exposição do Salão de abril deste ano tinha muita instalação de arte 

contemporânea. A SEDAS está realizando encontros mensais em diferentes espaços. 

Um deles é o Jardim do Teatro José de Alencar. Eu perguntei como é que ficaria o 

nosso encontro aqui. Disseram que iríamos continuar e a outra turma estaria 

participante dessa outra programação. Fiquei superdividida. O encontro de hoje será 

as 10hs no Palácio Zé Lourenço, está havendo a exposição das artes do Cariri, na 

Rua Major Facundo, aqui bem pertinho, vamos lá?  

 

  Nessa etapa, o que chamamos de cooperação se concretizou mutuamente, pois 

trabalhamos constantemente no planejamento e na realização dos projetos, juntamente 

com a equipe da Secretaria de Educação, que faz o acompanhamento pedagógico com 

todos os arte-educadores envolvidos. Nas reflexões que fazíamos, conseguimos que a 

equipe compreendesse a necessidade de fazer com que os arte-educadores tivessem 

acesso a esses outros espaços culturais como locus formativos.  

 Durante a realização desses projetos, observamos e participamos de outros 

momentos formativos organizados pela equipe da Secretaria de Educação com a qual 

interagíamos na realização de nossa pesquisa de campo. Estes momentos formativos 

aconteceram em exposições, onde o foco não era o especialista que estava à frente de 

arte-educadores para transmitir seu conhecimento técnico, mas a atenção estava para o 

lugar do encontro que proporcionava essa relação entre os arte-educadores que lá 

estavam, apreciando as obras e interagindo intensamente.  

  A figura do especialista tomava outro significado. Ao apresentar o contexto das 

obras que estavam sendo apreciada, a explanação dos temas não tinha uma ordem lógica 

preestabelecida, mas os próprios professores estabeleciam essa significativa ―des-
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ordem‖ com suas constantes intervenções e pela própria estrutura do espaço que punha 

os professores diante das obras e mais perto dos colegas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontro de professores no MAUC-UFC com o Prof. Dilmar Miranda, em novembro de 2007, durante a exposição das obras de 

artistas cearenses 

 

  Outro aspecto observado é que houve um interesse dos professores em 

identificar os espaços que já proporcionam essa aprendizagem e esses lugares 

geralmente estão fora dos moldes comuns das capacitações convencionais. Quando eles 

falam das capacitações, não querem dizer que elas não sejam importantes e necessárias. 

Elas são enfatizadas pela oportunidade que os professores têm de ver sua qualificação 

certificada e pelo próprio conhecimento específico da área que conquistam. O que eles 

questionam é a forma como essas capacitações acontecem, de modo isolado, 

descontínuo e alheio ao contexto de suas práticas educativas nas escolas e dos espaços 

culturais da Cidade, em seu cotidiano, não contemplados nesses eventos.  

  Um exemplo disso é o curso de fotografia Pinhole
32

. A professora relata que 

ficou encantada com o jeito fácil e artesanal de fazer fotografia com os alunos e 

frustrada com a impossibilidade de efetuá-la em sua escola. O curso ocorreu de modo 

isolado, sem a discussão e muito menos acompanhamento de como o estudo realizado 

se concretizaria na prática escolar.  

                                                 
32

 O nome inglês Pinhole ou Pin-Hole pode ser traduzido como ―buraco de agulha‖, por ser uma câmera 

fotográfica que não possui lentes, tendo apenas um pequeno furo (de agulha) que funciona como lente e 

diafragma fixo no lugar de uma objetiva. 

 

 



191 

 

  Percebe-se, então, que conquistar lugares para a formação estética de arte-

educadores requer outras ações. A ampliação do conceito de formação e a importância 

dos conhecimentos das Artes para o trabalho do arte-educador  na formação escolar são 

algumas delas. Bourdieu (2008) aborda a diferença entre os conhecimentos legitimados 

da Teoria da Arte e as experiências estéticas nos eventos de apreciação. O apreciador de 

Arte, ao abandonar-se a obra, elabora uma compreensão própria, possibilitando outros 

modos da produção de conhecimentos, que, por vezes, não são acompanhados dos 

princípios de seus julgamentos.  

  Albuquerque (2004, p. 196) amplia tal discussão de Bourdieu para o contexto do 

nosso estudo, lembrando que os sujeitos ―chegam à escola com volumes diferenciados 

de capital cultural‖, herdados da origem familiar e dos grupos sociais aos quais 

estiveram inseridos. Os arte-educadores são, em sua maior parte, portadores de menor 

conhecimento legitimado, tendo em suas experiências a fonte de conhecimento. 

  Desse modo, nessas experiências, os significados decorrentes, como também 

experiências próprias da prática educativa, são relevantes para seus contextos. Os 

espaços de formação continuada dos arte-educadores que estão nas escolas exigem 

atenção especial para esses eventos de apreciação, intrinsecamente articulados às 

condições do acesso desses arte-educadores aos bens culturais — no caso, a fotografia 

— e das condições de trabalho na escola. 

 

A elaboração do olhar crítico para as experiências de trabalho e de formação na 

Arte-Educação 

Prof. 17  

09/06 

acredito que tem muita coisa boa acontecendo nas escolas que precisam ser evidenciadas. 

Prof. 10  Nos DVDs que vieram para as escolas tem um monte de sugestões de como se trabalhar 

todos os tipos de artes. 

Prof. 19 Nunca vi ninguém usando os CDs na minha escola. 

 

 

 

Prof. A 

11/07 

O pessoal da Regional tinha um trabalho que eu achava fantástico: (...). Elas tinham 

encontros mensais com a gente e a gente ia somando experiências. Era encontro de 

planejamento. Elas facilitavam esses encontros com arte-educadores e isso nos fortalece. 

Mesmo que a gente fique sozinha na escola a gente tem esse encontro com outras 

pessoas que estão em sala de aula que estão com as mesmas problemáticas. E eu me 

tornei uma pessoa sem vergonha. Foi reunião pedagógica eu disse: - olha, arte tem isso aqui 

pra vocês, tão afim? Eu agora entro nas áreas de matemática, nas ciências, eu entro no 

planejamento das professoras de Educação Infantil... A gente tem que se inserir. A gente não 

pode se sentir relegado nem fazer sozinho não. A gente tem que estar junto com os outros 

professores e principalmente na escola, porque esse é o nosso ponto de partida. Minha 

briga agora na escola é ter o espaço da sala de arte. 

Prof. M  

05/07  

 

Mais importante ainda foi minha proposta metodológica que eu adaptei na minha vida 

cotidiana em sala de aula com o processo de alfabetização: a arte. Essa idéia de introduzir a 

arte no meu trabalho foi muito de mim. Não foi professor e nenhum órgão do estado que me 

levou a fazer esse trabalho. Também estou fazendo minha especialização no CEFET. 
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Prof. H  

06/07 

 

O professor de arte é muito desvalorizado. Quando de primeira a quarta série você trabalha 

com arte os próprios professores não valorizam e quando você vem pra fazer o trabalho; 

criar... é mais movimentado, mais festivo pra alunos e isso incomoda os professores, 

porque faz barulho.  

Prof. G 

06/07 

 

Então, no município, quando eu passei no concurso de 2001 pra completar as minhas 120hs 

me colocaram como professor de artes pra completar. Hoje ainda é assim, mas diminuiu 

bastante. Eu não queria ir pra um grupo de meninos trabalhar com arte e ser um 

irresponsável. Então fui atrás de ler. E comecei a ver que arte não era fazer bandeirinha na 

festa junina. Quando chegava a festa junina diziam, manda a professora de artes fazer 

bandeirinhas... 

Prof.06 - 

09/06 

 

A aprendizagem nos dias atuais pode lançar mão do elemento tecnologia, especialmente da 

internet, para dinamizar e instigar o acesso ao conhecimento que independe (e hoje mais 

ainda) da instituição escolar. 

No entanto a escola de hoje ainda se utiliza de processos metodológicos que reduzem e 

limitam a capacidade de desenvolvimento do educando. Esse rico e complexo 

questionamento envolve também uma reflexão (auto-crítica) de nós, educadores, sobre 

as próprias metodologias e estratégias que utilizamos no processo ensino-aprendizagem. E 

mais ainda, de uma ruptura que proporcione o desenvolvimento do educando de forma mais 

efetiva e democrática. 

Prof.01 

09/06 

 

Temos que começar esse exercício por nós - os professores para, então, oferecermos aos 

nossos alunos um ensino voltado para a apreciação, interpretação e produção artística. 

Prof. 10 

10/06  

 

Uma pergunta que considero muito relevante, principalmente para o educador: o que é 

importante ser ensinado em artes? Acredito ser a grande dificuldade da maioria dos 

professores. Arte não é só olhar, ou fazer. É também saber interpretar. 

Prof. 13  

10/06  

 

(Alguns professores dizem que) as atividades artísticas são importantes, mas que na escola o 

tempo é muito reduzido e há muita coisa a aprender. Esta justificativa desconsidera o que 

seja aprender, pois esquece os conteúdos cognitivos do processo de criação. 

Prof. D 

06/07 

 

Estou tentando criar um currículo porque infelizmente eu não encontro um currículo pra 

ensinar artes. O que é que eu vou ensinar? Que linguagem eu vou contemplar?  Pois 

muita gente pega pro lado que tem mais força. Ah, eu sei música, eu vou me enveredar só 

pra música. Aí do 6º. ao 9º. ano os alunos só vêem música, se o professor tem essa 

formação. Ah, eu sou boa em artes visuais. Aí do 6º. ao 9º. Ano os alunos só vêem artes 

visuais. Mas os PCNs dizem que nós temos que dar oportunidade pro aluno em todas as 

possíveis linguagens das artes. E é assim dentro desse prisma que eu tô tentando construir 

um currículo. Já tentei formar um currículo junto com algumas professoras da Regional III. 

É uma tentativa, não é o ideal, mas é uma experimentação, pra gente tentar ver outras 

maneiras, pra não contemplar somente uma linguagem. 

Prof. 06 

12/06 

 

Em se tratando do ensino musical propriamente dito, temos uma situação de pouquíssimos 

professores com formação específica na área de licenciatura em música e a falta de recursos 

necessários ao ensino de música. Além disso, a falta de um currículo ou de uma definição 

programática sistemática que preveja e organize elementos didático-pedagógicos a serem 

desenvolvidos no decorrer do ano letivo. Para tanto, é necessário que sejam organizados 

espaços de discussão entre todos os professores envolvidos sobre os principais objetivos 

do ensino de música e a relação entre a disciplina de música com a comunidade escolar 

envolvida.  

Prof. 15  

10/06  

 

É importante o professor explorar a alegria da descoberta, para depois explorar a 

manipulação dos signos da escrita musical. 

Prof. 04  

10/06  

 

Concordo. A música precisa ser vivida para ser codificada... não importa que instrumento 

você use... 

Prof. A  

10/07 

 

A avaliação precisa ter um olhar diferente. Serve para você ter um feedback da sua aula e 

não só pra você taxar o aluno de 0 a 10. Eu inventei o acompanhamento do 

desenvolvimento do aluno em arte. Eu trabalho desde o compromisso com a atividade, 

raciocínio e procedimentos, resolução de tarefas, aspectos normativos, atitudes em sala de 

aula, atitudes sociais...  

Eu sou uma das que briga. Ou ampliam as aulas pra eu ter duas horas/aula, ou não faço 

negociação. Por exemplo, um professor da noite queria que eu ficasse de 15 em 15 dias. 

Não senhor, não permito. Eu quero duas horas aula, mas eu não quero essas horas aulas de 
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15 em 15 dias. Eu quero duas horas aulas por semana, você me dá?  

Prof.04 

09/06  

 

Saber ler as imagens requer aprendizagem. Para o professor saber que o prédio é uma 

imagem passível de leitura com seus alunos é preciso construir esse conhecimento. Como? 

 

O contexto da Arte-Educação no currículo escolar exige que o diálogo entre as 

disciplinas se amplie, ultrapassando a compreensão interdisciplinar. A perspectiva 

intercultural se mostra transdisciplinar e mais ainda multirreferencial, tendo em vista 

possibilitar outros parâmetros de conhecimento, desfazer os limites entre os 

departamentos disciplinares e aguçar a percepção dos saberes na dinâmica das estéticas 

do cotidiano.  

Esse enfoque transdisciplinar não desfaz a necessidade do conhecimento 

especializado dos princípios do julgamento, de que fala Bourdieu. Advoga, entretanto, a 

importância da ampliação da racionalidade, tendo em vista o diálogo com os 

conhecimentos além de sua funcionalidade, estabelecendo relações entre espaços 

institucionalmente estabelecidos com finalidade formativa e os lugares da vida cotidiana 

com suas estesias e anestesias, ao modo apreendido por Duarte Jr. (2004). 

A promoção da aprendizagem na formação de arte-educadores que promova a 

conquista de lugares deve propiciar, outrossim, a compreensão subjetiva dos espaços de 

acesso aos bens culturais, sua articulação com a constituição do currículo escolar e a 

origem social dos arte-educadores, de modo a desenvolver uma compreensão crítica da 

relação entre o acesso a estes espaços e a origem social dos arte-educadores. ―O sistema 

de ensino, operador institucionalizado de classificações e suas divisões em 

especialidades e disciplinas refletem divisões sociais sem fim‖. (BOURDIEU, 2008, p. 

363).  A aprendizagem poderá propiciar  uma atenção apurada nas estéticas do cotidiano 

e em outros parâmetros estéticos do currículo escolar, no intuito de perceber quando as 

orientações reforçam o sistema de classificação e consequentes distinções que 

diminuem o potencial criador  do compartilhamento de saberes e conquista dos espaços 

culturais como lugares que proporcionam a formação significativa para o trabalho com 

Arte-Educação na realidade escolar. 
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5.7 Avanços e ambiguidades do uso dos novos media na produção de saberes 

colaborativos na Arte-Educação 

 Durante as conversas nos espaços virtuais, especificamente nos chamados fóruns 

e chats, os professores também destacaram muitos aspectos significativos sobre o uso 

dos meios digitais na formação do arte-educador. Em primeiro lugar, os professores 

trocaram muitas informações sobre galerias virtuais de imagens e muitos outros 

recursos da história, da técnica e das sugestões de experiências artísticas, ao mesmo 

tempo em que analisavam o modo como esses conteúdos estavam dispostos nesses 

ambientes virtuais, ora como cópias de livros didáticos, ora como museu ou com clara 

intenção de fazer do navegador um sujeito ativo, tanto para conhecer como para 

manipular ou interagir e contribuir com o conhecimento ali exposto.  

 A utilização desses ambientes implica diferentes "condições políticas, condições 

de mediação e condições de espaço e lugar", como Leão Mattos e Borges Neto (2007) 

abordam em estudos sobre comunidades virtuais e redes sociais virtuais de 

aprendizagem. É interessante perceber que, durante as interações presenciais e virtuais, 

os professores estavam ativos na análise crítica dos conteúdos e dos modos de mediação 

virtual nos quais os conhecimentos e experiências são apresentadas e vivenciadas pelo 

grupo, conforme análise feita por pesquisadores especializados a respeito da abordagem 

teórico-metodológica dos conteúdos de Artes Visuais na internet (CALLEGARO, 

2002). 

 Para os arte-educadores que ainda não apresentam desenvoltura no uso dos 

espaços virtuais, a descoberta de conhecimentos artísticos nesses ambientes tornou-se 

grande novidade. Por outro lado, o uso do computador como mediação de acesso a esses 

conhecimentos mostrou-se em vários momentos como obstáculo, pelo fato de ainda não 

fazer parte da cultura da maior parte dos arte-educadores que participaram dos projetos.  

Nessa direção, Silvino (2007), ao compartilhar de suas experiências formativas 

de Educação Musical, expõe que uma professora de sua aprendizagem musical da 

infância a orientou a aprender Música primeiramente com o corpo, no que diz respeito à 

exploração da Música pelos sentidos e só posteriormente aprender a tocar com 

instrumentos. Se em qualquer processo formativo a produção do conhecimento requer 

atenção dos sentidos, essa exigência se faz imperativa quando se trata da Educação 

Estética.  

A questão não está no uso dos recursos tecnológicos em si mesmos, mas na 

racionalidade instrumental que, no contexto formativo, faz prevalecer recursos ditados 



195 

 

pelo mercado, indiferente às demandas dos contextos situados dos sujeitos envolvidos 

no campo da Educação. Nas políticas de formação, sabe-se que atualmente a 

funcionalidade e a facilidade mercadológicas determinam as orientações em torno da 

mediação das tecnologias de Educação a Distância. Os arte-educadores que estão na 

escola, em sua maior parte, além da falta de acesso a essa formação básica para a 

internalização dos saberes artísticos, também não têm acesso ao computador como parte 

de sua cultura docente. 

 Os professores que estão nos laboratórios de Informática dificilmente realizam 

atividades de Arte-Educação com professores e alunos. Geralmente a imagem, o 

Desenho, a Pintura ou mesmo a Música são utilizados como recursos didáticos para o 

desenvolvimento da leitura ou de outra matéria. Outro aspecto apresentado é que o 

espaço formalizado da aula ainda continua sendo a sala de aula convencional, mesmo se 

muitas iniciativas se concretizam nas escolas.  

Percebemos que a oportunidade de refletir e fazer Arte nos espaços virtuais 

favoreceu tanto aos arte-educadores quanto aos professores que lidam com o laboratório 

de Informática. Houve aproximação significativa dos conhecimentos que ambos 

puseram à disposição para a própria formação e as práticas educativas na escola 

envolvendo Arte-Educação e recursos digitais. Esse modo colaborativo de trabalhar a 

formação de arte-educadores, articulado com professores que lidam com projetos 

pedagógicos nos laboratórios de Informática Educativa, fez surgir vários projetos de 

aprendizagem mútua entre estes professores. Vejamos um destes projetos: 

"Projeto de formação do arte-educador. De Debret a Verger: Olhares 

estrangeiros sobre a negritude brasileira. Objetivo Geral: Contribuir com a 

formação do Arte-educador, possibilitando o conhecimento e a reflexão sobre 

as relações sócio-raciais brasileiras e o universo da cultura afrodescendente, 

através da apreciação de artistas estrangeiros em diferentes momentos e por 

meio das tecnologias virtuais de aprendizagem. Específicos: Refletir sobre a 

Arte como elemento formador da cultura nacional; conhecer e descobrir 

artistas estrangeiros e brasileiros que registraram aspectos da negritude 

brasileira; contextualizar esses artistas e suas obras, percebendo as diferentes 

técnicas e estilos utilizados; Ler a produção visual desses artistas realizando 

uma apreciação estética; Aproximar essa apreciação artista das realidades 

vivenciadas hoje pelos afrodescendentes e das manifestações culturais 

presentes em nossa sociedade". (Prof. 17 09/2006). 

 
 Os professores vivenciaram múltiplas presencialidades, cada uma delas tecendo 

valiosas contribuições, contando com a constante avaliação dos professores no que diz 

respeito aos momentos que exigem determinados modos de se encontrar. Nossos 

encontros presenciais aconteciam duas vezes por mês e tínhamos entrevistas diárias nos 

espaços virtuais. Os recursos também atendiam as diferentes necessidades e suscitavam 
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reflexões específicas. Os professores perceberam semelhanças nas interações 

presenciais e naquelas denominadas de virtuais, como foi o caso do chat. A dispersão, 

as entradas e saídas constantes de pessoas, os apelidos, não são apenas dos espaços 

virtuais, pois os encontros presenciais também trazem essas características. 

 Uma obra do artista cearense Raimundo Cela na tela do computador e outra no 

papel. Um texto na internet e outro impresso. Cada recurso desencadeava reflexões e 

ações diferentes e os professores percebiam a importância de se ter acesso a diferentes 

recursos para tratar da Arte-Educação no cenário contemporâneo. O fato de apreciar 

uma obra de Arte numa exposição ou mesmo no papel impresso e observar a obra em 

ambientes virtuais possibilitou interações e intervenções distintas. Neste sentido, os 

professores discutiram o que na verdade seria uma obra de Arte e as possibilidades de 

manipulação da obra com os recursos disponibilizados pelas tecnologias digitais, 

principalmente os softwares de edição e apresentação de imagens. 

Os encontros da pesquisa de campo realizados nesses ambientes evidenciaram, 

no entanto, que as múltiplas atividades ocorridas simultaneamente dispersam a reflexão 

coletiva. Faz-se necessário um consistente planejamento com a definição de objetivos 

sobre o que se pretende com a utilização dessas tecnologias, pois por si só não 

corresponde aos objetivos que a aprendizagem pretende possibilitar na formação de 

arte-educadores. O cerne da questão não se encontra nos meios tecnológicos, mas nas 

políticas que regem a sua utilização, as quais, invariavelmente, estão a serviço da lógica 

mercantilista de nossa sociedade industrial. (DUARTE JR. 2004, p. 152).  

O advento das tecnologias contemporâneas que provocam uma revisão de nossa 

relação com os saberes (LÈVY, 1999), sobretudo no que diz respeito a produção e 

acesso, evidenciam sérias ambiguidades quando inseridas no trabalho docente. Por um 

lado, as políticas educacionais estão investindo maciçamente na informatização das 

escolas, tendo em vista a universalização da inclusão digital. Por outro, as políticas de 

formação docente, salvo as exceções, além de não acompanharem de modo equitativo a 

chegada dos computadores às escolas, ambas as políticas de inclusão digital nas escolas 

e a formação docente voltada para o uso dessas ferramentas como recurso pedagógico 

— pautam-se pela racionalidade técnica (PETERS, 2005). Sabe-se que a importância 

econômica e social dada às tecnologias digitais ―tem suscitado a valorização de 

conhecimento que pode ser transmitido pela escola.‖ (NACARATO, 1998, p. 82). 

Nessa conjuntura, a escola e o professor devem pôr em questão o modo de lidar com os 

saberes.  
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A Educação Estética, na perspectiva intercultural, nos faz perceber, consoante 

Fiorentini et al (1998), que o professor necessita possuir e estar em constante devir em 

relação a uma cultura específica, do conteúdo e do contexto em que atua, e outra cultura 

de âmbito geral, sintonizado com os modos contemporâneos de elaboração e circulação 

dos conhecimentos.  

(...) a todo momento surgem novos conhecimentos e instrumentos técnico-

científicos — como o caso da informática — os quais promovem novos 

valores e novas significações. Para que o professor possa atualizar-se 

culturalmente e também incorporar e explorar, em suas aulas, essas novas 

idéias e instrumentos, ele precisa ser flexível e aberto a outras formas de 

saber e de produção cultural que não aquela restrita à sua área específica. 

(FIORENTINI et al, 1998, p. 318).  

 

Ademais, os ambientes culturais dos alunos, o mundo vivido, se mostra cada vez 

mais complexo pelo seu caráter desterritorializante que, na concepção de Duarte Júnior, 

são produtos da veiculação de simulacros. Os currículos culturais midiáticos que 

moldam as estéticas do cotidiano de nossos alunos, por vezes, se mostram mais 

significativos do que os conhecimentos da escola que ainda se inscreve no paradigma 

monocultural. 

Nossa experiência na formação continuada de professores do Ensino 

Fundamental no campo da Informática Educativa nos possibilitou vivenciar situações de 

aprendizagem, no intuito de romper com a cultura da racionalidade técnica, visando a 

capacitar os professores para o uso do computador como recurso pedagógico nas 

escolas. Percebíamos que, nos modelos de projetos formativos nesta área, predominava 

a abordagem técnica do conhecimento da Informática, cuja didática concebia o 

professor como um sujeito semelhante a um ―papel em branco‖ pelo fato de não ter 

domínio no uso dos programas e equipamentos. 

Conscientes da importância da valorização dos saberes docentes e da 

aprendizagem, para uma formação continuada significativa que sensivelmente fizesse os 

professores se perceberem como sujeitos produtores de novos conhecimentos, e dos 

percursos metodológicos para concebê-los, invertemos o modo de abordagem dos 

conhecimentos teóricos e práticos da Informática no campo da Educação.  

Nossas propostas formativas primavam pelo incentivo aos professores a narrar 

suas experiências de sala de aula: problemas, experiências de sucesso e desafios. O 

próprio ato de narrar, compartilhar e ouvir proporcionava expectativas relativamente à 

contribuição da Informática na aprendizagem dos alunos e das trilhas metodológicas a 

serem percorridas para o processo de aprendizagem. 
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Desse modo, a concepção de estranheza quanto ao computador concede lugar 

aos saberes da prática educativa dos quais o professor é sujeito ativo, facilitando a 

compreensão do computador como mediador dos saberes com os quais os professores já 

lidam em sua faina do cotidiano escolar. Nessa experiência formativa, mediada por 

artefatos tecnológicos, cuja cultura historicamente esteve pautada pela racionalidade 

instrumental, ao ensaiar modos formativos neste campo, tendo em vista criar 

possibilidades de formular conhecimentos com base na racionalidade ampla, 

contextualizada no mundo vivido do trabalho docente, notarmos que os campos 

curriculares também se articulavam de modo distinto quanto no trato com as áreas 

específicas do currículo. 

Matemática, História, Português e Ciências são áreas do currículo escolar que 

―naturalmente‖ se adequavam às inúmeras propostas tecnicistas disponíveis na web e 

nas estruturas dos programas de computação. O compartilhamento das experiências, 

entretanto, evidenciava as dificuldades de aprendizagem, as quais, de modo crítico, os 

professores percebiam que não bastava uma nova mediação para alterar a situação da 

falta de aprendizagem. Era preciso outra atitude epistemológica na relação com os 

conhecimentos curriculares. 

Nos encontros da pesquisa de campo, quando os professores discutiam suas 

experiências escolares em relação à Arte-Educação e ao modo como a web abordava 

esses saberes, não apenas analisavam essas propostas de modo crítico, conforme o 

estudo de Callegaro (2002), mas se dispunham a aprender o uso das ferramentas 

tecnológicas para elaborar outras propostas. Nos encontros em que os professores 

tratavam da Arte-Educação, o compartilhamento de saberes proporcionou o surgimento 

de múltiplas intersubjetividades, no sentido de ampliar a percepção da especificidade do 

papel da Educação Estética transpondo o conhecimento técnico.  

Posto isto, consideramos, consoante Vygotsky (1998), que no desenvolvimento 

da aprendizagem a mediação externada no uso de instrumentos muda fundamentalmente 

os processos cognitivos, ampliando as formas de atividades. O desenvolvimento ―se dá 

não em círculo, mas em espiral, passando por um mesmo ponto a cada nova revolução‖.  

No âmbito da cultura docente, compreendemos a urgência de atentar para os novos 

instrumentos de acesso e produção de conhecimentos aos quais a crença no potencial a 

ser desencadeado, por si só, pode ser tão nociva quanto a negligência em descartá-los 

como tema e ação crítico-reflexiva na formação docente.  

Tal como Vygotsky se refere ao desenvolvimento da criança na relação entre 
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desenvolvimento e aprendizagem, durante o processo de internalização e familiarização 

de outra cultura, no modo de lidar com os conhecimentos, o professor percorre outro 

processo de alfabetização, passando por etapas contingentes de desenvolvimento, cuja 

feitura e validade configuram-se no contexto situado e na colaboração entre pares, tanto 

no processo formativo quanto na prática docente.  

Entre Arte-Educação e Informática Educativa como recurso mediador e ao 

mesmo tempo provocador de η racionalidades, há um longo caminho a ser percorrido, 

quando não estacionamos na mera concepção técnica de mediação dos saberes. Neste 

estudo, não pretendemos percorrer esse caminho além do que nos interessa, sobre o 

compartilhamento de saberes dos arte-educadores, inclusive nesses espaços 

provocativos.  

Mattos (2002) realizou um estudo em busca de uma metodologia de formação 

continuada de professores, mediada por um ambiente educacional, com base nos 

estudos acerca dos conhecimentos de caso que, consoante Schulman
33

, se configura 

como um modo de apresentação de conhecimentos próprios da prática docente. Essa 

abordagem nos remete especificamente ao conhecimento desses artefatos que Pierre 

Levy denomina de tecnologias intelectuais. Esse estudo se aproxima do nosso, pela 

preocupação em criar possibilidades de compartilhamento de saberes com o uso destes 

espaços, direcionados à formação de professores. Mesmo diferindo nas abordagens 

metodológicas e nos objetivos, o autor nos auxilia a pensar os diferentes modos de uso 

das tecnologias para a área da formação de professores e, especificamente, quando se 

trata de um estudo eminentemente colaborativo, com o fim de produzir conhecimentos 

concernentes às artes no contexto educacional. 

Mattos (2002) objetiva buscar meios ditos não presenciais, auxiliares à formação 

de professores, com base no método da resolução de problemas na perspectiva 

pragmática de John Dewey, articulada aos estudos matemáticos de Polya e aos 

processos reflexivos propostos por Schön. Enquanto para o estudo de Mattos a categoria 

de base é a reflexão sobre os casos práticos de formação didática em ensino superior, 

nossa proposta de investigação busca ampliar as condições de compartilhamento de 

saberes dos arte-educadores, incluindo os ambientes virtuais de aprendizagem. No 

nosso estudo, os processos reflexivos estão inseridos nas categorias colaboração e 

intersubjetividades como perspectivas para a elaboração de conhecimentos voltados 

                                                 
33

 Aprofundaremos os estudos de Schulman no item seguinte, quando trataremos dos saberes das Artes a 

serem ensinados. 
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para a prática educativa das Artes na escola. 

Nessa área em questão, consideramos as formas do pensamento deweyano 

apresentadas por Mattos — caótico, imaginativo e de crenças — equivalentes umas às 

outras. A natureza do conhecimento artístico, seja na Música ou nas Artes Visuais — as 

duas linguagens com as quais optamos trabalhar — considera as múltiplas inteligências 

agindo simultaneamente, ampliando os processos reflexivos, em vista de considerar 

outros modos de conhecimento do mundo que a razão hipertrofiada reduziu a esquemas 

cognitivos.  

Essa compreensão sobre os níveis de reflexividade (SACRISTAN, 1999) 

articula-se com a abordagem de Pierre Levy (1999) a respeito das ―tecnologias 

intelectuais‖ e nos remete ao desafio de nos desfazer do ―ponto de vista de Deus‖, 

entenda-se, pelo modo de organizar o conhecimento e os modos de gerá-lo, desprovidos 

de seguranças hierárquicas cognitivas e culturais. Desse modo, nos afastamos da 

proposição de Mattos, já que ele argumenta que 

O pensamento baseado em crenças é o único que leva a realizações 

intelectuais e práticas, independente ou não da validade dos argumentos que 

o sustentam‖ (...) A reflexão está condicionada a um movimento ascendente 

das idéias; quando as situações sincréticas são ampliadas por reflexões que 

contemplam diferentes aspectos e situações. (MATTOS, 2002 p.18-19). 

 

O conceito de reflexão apresentado neste estudo centra-se no exame ―mental‖ da 

realidade, tecendo sobre ela considerações ―sérias e consecutivas‖. Para o nosso projeto, 

porém, a reflexão passa pelo exame estético-crítico-sensível da realidade, envolvendo 

seus aspectos descontínuos e múltiplos de conhecimento do mundo. A metodologia 

prática da resolução de problemas abordada no estudo de Mattos se apresenta isolada de 

uma reflexão sociocrítica sobre a gênese do Pragmatismo.  

Ao estudar os casos — o que para nós corresponde às experiências, cultura ou 

saberes docentes — Mattos entende que os professores precisam se valer de suas 

experiências, sentimentos, valores e atitudes como ponto de partida para resolvê-los. 

Para o nosso estudo, entretanto, esses aspectos percorrem todo o processo de 

desenvolvimento dos casos — os processos caóticos iniciais não considerados como 

momentos constituintes da racionalidade — continuam presentes, inclusive, nas 

proposições eminentemente teóricas advindas dos processos reflexivos, inerentes ao 

modo de conhecer das Artes. 

Um dos nossos pressupostos é o de a que própria configuração do projeto 

formativo seja um elemento inerente à formação; o princípio de professor como sujeito 
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investigador exige que este, desde o início, seja partícipe da elaboração dos projetos de 

formação. A autonomia e a competência reflexiva emergem pela formação 

compartilhada desenvolvida coletivamente, não apenas pela boa vontade dos 

professores. Neste sentido, produção coletiva da aprendizagem passa pela produção 

coletiva do projeto de formação. 

A distinção presente nos estudos de Mattos entre ―especialistas e principiantes‖, 

professores formadores e professores em formação, procede, tendo em vista a diferença 

de cultura e mapas conceituais de ambos.  No que diz respeito à proposta de formação 

colaborativa, entendemos que essas culturas devem transitar uma a outra desde o 

processo de elaboração do projeto de formação. Desse modo, os critérios de validação 

dos ―casos didáticos‖ devem ser desenvolvidos por todos: as proposições, os esquemas 

reflexivos ditos ampliados dos especialistas e as experiências — narrativas dos 

professores — uma conquista simultânea e, de fato, colaborativa. 

Ao passo que no estudo de Mattos há o interesse por compreender que tipos de 

tecnologia computacional e suas respectivas interfaces poderão possibilitar e 

potencializar uma aprendizagem entre os professores, no nosso estudo, as Artes, nos 

espaços virtuais, não são meros instrumentos de ilustração de cenários interativos, mas 

conhecimentos a serem compartilhados, cuja natureza requer as ferramentas mais 

abertas possíveis para desenvolver habilidades em analisar e usar de modo crítico os 

diferentes modelos existentes na realidade das escolas. Desse modo, consideramos 

todos os tipos de artefatos, desde que sejam abertos e acompanhados de reflexões 

críticas a essas tecnologias, que potencializem questionamentos a respeito da 

legitimação de projetos de semicultura ou semiformação.  

O envolvimento cultural dos professores passa pela parceria constante dos 

programas de formação e de inserção das tecnologias digitais nas escolas, com a 

produção do conhecimento acadêmico que valoriza os saberes docentes e aposta na 

aprendizagem para compreender e contribuir com a qualidade do ensino. 

  Os ambientes virtuais podem favorecer amplos conhecimentos, sobretudo para a 

área de Arte-Educação que, raramente, vê chegar  à escola o livro didático para o 

professor ou para o aluno. Por outro lado, esses mesmos ambientes, na análise feita por 

Callegaro (2002), se mostram incompatíveis com uma aprendizagem significativa e uma 

colaboração efetiva entre os professores, quando não se desenvolve uma cultura de uso 

dessas ferramentas e, de fato, proporcione o acesso necessário ao professor no sentido 

de desenvolver sua autonomia na produção de saberes da Arte-Educação a serem 
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ensinados. 

  Se na formação do professor, em qualquer área de ensino, a atual relação com o 

saber exige o uso de múltiplas tecnologias, quando se trata da Arte-Educação, essa 

necessidade se impõe mais ainda, uma vez que a educação do sensível torna a mediação 

também o próprio conteúdo das experiências estéticas, principalmente quando se opta 

pelo viés cultural das estéticas do cotidiano. Parafraseando McLuhan, quando declarou 

que o meio é a mensagem, Callegaro, ao analisar projetos de Arte-Educação 

desenvolvidos tendo as tecnologias digitais como mediação, diz que "o comportamento 

humano se constitui no próprio objeto estético." (2002 p. 141).  

  Na realização dos projetos em todas as etapas da pesquisa de campo, utilizamos 

diferentes meios e espaços possíveis para promover os momentos formativos que 

propomos, desde os textos e imagens impressas, espaços culturais de exposição 

artísticas, até as galerias virtuais que estão à disposição na internet. Os espaços virtuais 

foram o ponto de partida para as demais formas de interação dos professores. 

Apresentamos aqui algumas interações que aconteceram nos fóruns para discussão, 

quando os professores faziam leituras e discutiam sobre o uso das tecnologias digitais 

de modo crítico, relacionando-as aos outros modos de apropriação e criação de saberes 

em processos formativos. 

 

Análise crítica das possibilidades abertas pelos novos media para o trabalho e 

formação na Arte-Educação 

 

Prof. 17  

09/2006 

Penso que enquanto um professor do LIE (Laboratório de Informática Educativa) fez 

20/30 cursos - e é justo que faça - tem outros professores que deveriam usar o LIE e nem 

sabem ligar o computador. 

Prof. 12  Podemos criar um grupo de discussão, uma lista, para trocarmos experiências. Podemos 

até combinar de fazermos oficinas de arte nas escolas. 

Prof. 04 Isso! Trazer os professores de arte para as comunidades virtuais, possibilitar isso nas 

escolas.  

Prof. 02  Mas as escolas têm computador, basta querer. 

Prof. 17 

08/2006 

Até que ponto, essas novas tecnologias - que têm facilitado e democratizado o acesso a 

educação, mesmo se esses meios ainda não estejam universalidados - não representam 

apenas mais uma imposição por mão-de-obra qualificada? 

Prof. 14 Com a tecnologia da informação vem se mudando o conceito de ensinar e aprender, 

principalmente com a chegada da internet que veio trazer informações, subsídios para a 

construção do conhecimento. 

Prof. 19 A educação à distância, apesar de suas vantagens como você poder participar de um curso 

que está sendo realizado em outro estado ou país, deixa a desejar. Pois nada melhor do 

que o convívio e socialização com o professor e colegas, onde podemos tirar dúvidas e 

trocar experiências. 

Prof. 05 Eu mesma já fiz diversos cursos on-line tanto na área da educação quanto na área da 

informática. Não foi fácil como pensam, pelo contrário tive que pesquisar muito para 
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conseguir fazer as avaliações. Acredito que a EAD está superando barreiras de 

conhecimentos. 

Prof. 01 As comunidades virtuais de aprendizagem envolvem um trabalho 

colaborativo/cooperativo, pois são organizadas a partir de um interesse compartilhado. 

Prof. 15 Não importa se a presença seja física ou virtual. Importante é estar presente aos 

encontros onde haja construção de conhecimento. 

Prof. 18 Que a busca pelo conhecimento, pelo domínio das novas tecnologias não se imponha em 

detrimento da vivência. 

Prof. 01 O ser humano em qualquer idade se sente atraído pela imagem, pelo lúdico. Talvez aí 

esteja um grave problema da educação. Se à medida que o aluno apreende a escrita, a 

imagem vai sumindo, certamente, esse aluno vai ficando desestimulado e enfadado e, 

consequentemente, se desinteressando pelos estudos. 

Prof. 05 É por isso que os LIEs (Laboratórios de Informática) estão sendo mais atrativos do que a 

sala de aula convencional. As imagens, o colorido, chamam a atenção dos alunos. É 

preciso repensar? É claro que sim. 

Prof. 14 Gosto muito quando a autora fala sobre a questão da interação do professor em ambientes 

culturais, e que ele precisa de tempo para sair da escola e vivenciar outros lugares 

relacionados com artes, se conectar às redes de informações. 

Prof. 05 

10/2006 

Concordo que com o avanço da tecnologia não podemos ficar a deriva quanto à apreciação 

da Arte. Temos agora muitos espaços para essa análise: Dragão do Mar, muitas galerias, 

muitos espaços culturais que antigamente não tínhamos. A formação do professor ainda 

fica aquém das expectativas. 

Prof. 01 A autora propõe que seja garantido o acesso a professores e alunos, não apenas do 

computador, mas de todas as ferramentas tecnológicas que possibilitem a inserção de 

professores e alunos no mundo imagético, no mundo em que vivem. Outra sugestão é a 

participação desses atores em projetos colaborativos na internet para trocas de idéias, 

experiências e conhecimentos, como este projeto que ora desenvolvemos e que considero 

extremamente importante e enriquecedor para que possamos desenvolver um melhor 

trabalho no contexto de sala de aula. 

Prof. 19 As tecnologias oferecem uma enorme diversidade de programas para o aprimoramento das 

artes e o computador é um grande colaborador. Mas é lamentável o fato de que 

raramente sejam desenvolvidas tecnologias que se dirijam diretamente ao processo 

educacional. 

Prof. 10 

 

Quando se fala de "apropriação e ressignificação de imagem com recursos tecnológicos", a 

autora fala do uso destes recursos e a ausência do conhecimento artístico, e considera 

importante a valorização da aprendizagem em artes, ora tecnológico ou tradicional, mas 

que tenha um significado, que se tenha conhecimento artístico. Mas, o que vemos hoje em 

dia é realmente o uso indevido desses recursos de forma aleatória, nos empurram, 

sem a mínima compreensão da utilidade de cada uma dessas ferramentas. 

Prof. 05 A internet está aí para facilitar todo e qualquer estudo referente a qualquer matéria, mas 

acontece ainda a rejeição, o medo dessas novas maneiras de aprendizagem... O que falta 

é mais compromisso, vontade, ver o ensino de outro ângulo, divulgar qualquer tipo de 

trabalho feito, seja qual for, mesmo o mais simples para ele. O LIE é o melhor espaço 

para o inicio dessa mudança. 

Prof. 01 O primeiro passo, nesse sentido, é buscar diferenciar as aulas, usar a biblioteca da escola, 

o computador, o som, a tv etc. Percebo muitas novidades e recursos ao meu redor e 

reclamo do tempo para usá-los e saciar minha sede de conhecimento. Talvez me falte 

disciplina e uma melhor organização do tempo.  

Prof. 18 Com as possibilidades que essas tecnologias oferecem, ao mesmo tempo que percebo a 

grande riqueza de recursos, faz-se necessário que o professor de Arte esteja atento aos 

atrativos que a tecnologia oferece e faça uso deles de forma consciente, com bom 

senso e espírito crítico para saber, ao realizar trabalhos e estudos, quando optar por 

utilizar um material/técnica tradicional ou determinado meio/tecnologia.  

Prof. 08 

09/2006 

A Tecnologia não vai e nem pode tomar o lugar do Educador Musical. A tecnologia é 

apenas um auxílio para o educador e não um substituto. Cabe ao educador musical 

preparar bem as suas aulas e saber usar a tecnologia de maneira correta. 

Prof. 22 Não só com musica, mas em todas as áreas, quaisquer tecnologias que vamos utilizar 

desde a caneta ao computador, necessitam de conhecimentos específicos, para serem 

analisadas e aplicadas da maneira adequada, de modo que atinjam os objetivos propostos e 

facilitem o processo de ensino e aprendizagem. Portanto fica evidente a necessidade do 
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professor buscar esses conhecimentos. Entretanto, o fator tempo na maioria das vezes é 

obstáculo que precisa ser superado. 

Prof. 10 Lendo uma matéria no jornal O Povo sobre artes e projetos desenvolvidos por artistas que 

fazem sua própria página, mas que outros podem entrar e dar sua contribuição, descobri 

que ainda tenho muito que aprender. São vários os sites, dando sugestões de como 

explorar uma galeria, como fazer uma leitura de uma imagem, analisar ou até mesmo 

perceber como o autor se sentia quando produziu aquela obra. Os recursos que considero 

muito relevantes para se apresentar e de se ver são as imagens oferecidas pelas galerias. 

 

  

Na realização de um dos projetos da pesquisa de campo, quando utilizamos as 

tecnologias digitais, avaliando com os professores participantes após o término dos 

projetos, percebemos a incompatibilidade de propostas de aprendizagem, mesmo com 

programas avançados na área e especialistas presentes. Nesse contexto, consideramos 

que não dedicamos um tempo suficiente para discutir e negociar com os participantes, 

inclusive com os especialistas, particularmente aqueles da Educação Musical, sobre seus 

saberes e as expectativas em relação aos encontros que teríamos por ocasião do 

desenvolvimento do projeto.  

 Por outro lado, houve considerável aceitação de vivenciar processos em 

experimentação, surgidos da interação deles, de seus conhecimentos e experiências 

estéticas, possibilitando experimentações e intensa colaboração no aprofundamento de 

temas que logo se faziam interessantes. As atividades se desenvolviam articuladas a 

constante avaliação, quando os professores sentiam liberdade para dizer em quais 

situações, durante a realização do projeto e em outros momentos de processos 

formativos, havia incompatibilidade de recursos, espaços e conteúdos no processo de 

formação colaborativa. 

 Percebemos que, no campo da Arte-Educação, tanto o professor em seu processo 

formativo quanto os alunos necessitam formular saberes por meio do uso simultâneo de 

tecnologias, desde aquelas dos ancestrais e do contato direto com a natureza e da cultura 

local, das quais fala Duarte Jr, até aquelas de alta tecnologia, mas, sobretudo, situadas 

nas estéticas do cotidiano que realmente produzam significado para o cotidiano do 

trabalho docente, não como repassador de conhecimentos técnicos, e sim como parceiro 

na feitura do conhecimento. A pesquisa colaborativa possibilita o trato com as teorias 

que emergem dos saberes práticos, oriundos ou não de conhecimentos academicamente 

produzidos. 

As condições de ensino na perspectiva dos diferentes conhecimentos dos 

professores e formas de apresentação destes saberes nos estudos de Schulman nos 

remetem às mediações subjacentes à formação continuada, quando o professor é 
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considerado produtor de conhecimentos, sem os quais o processo formativo é inviável.  

 Quando, porém, tais iniciativas de mediações visam a sistematizar os 

conhecimentos de caso de professores como teor formativo para a formação docente — 

o que já é uma considerável legitimação profissional — e silenciam a respeito das 

condições de acesso, de consequente autoria e sobretudo  das possibilidades 

intersubjetivas na geração e articulação com os demais tipos de conhecimentos, fere 

sensivelmente a belezura da docência de que nos fala Freire. 

 Pode-se produzir excelentes plataformas na web, disponibilizando espaços para 

os professores compartilharem seus conhecimentos de caso e estratégico, fazendo 

diferentes relações com os conteúdos e cujo projeto não inclui as exigências de 

condições favoráveis ao acesso do professor, no que diz respeito a tempo e inclusão 

digital; tempo não apenas para acessar fóruns e outros canais intersubjetivos, mas 

também tempo, quando consideraram necessário, tempo para avaliar com os colegas 

professores e alterar o percurso do processo formativo e suas mediações.  

Se, em outras áreas de ensino, há uma predominância dos conteúdos na forma de 

conhecimento proposicional, em Arte-Educação essa abordagem conceitual é 

prejudicial à essência da própria área de conhecimento. A expressividade estética no 

mundo da vida é própria das Artes, e ainda mais contingente, em sua relação com o 

contexto da cultura escolar, temática à qual a seguir daremos mais atenção. 
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6 OS PROCESSOS FORMATIVOS NO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA 

REFLEXIVA E DOS SABERES PRÁTICOS DA DINÂMICA CURRICULAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fui estudar bastante, no sentido que eu pudesse 

trabalhar o que se diz que é básico em sala de aula. 

Numa sala de aula a gente tem uma gama de 

afinidades, de mundos, onde a gente não pode só 

centralizar numa linguagem artística. Percebi que 

ser professor na prefeitura é ser professor 

polivalente e eu queria ser um professor bom, no 

sentido de ser competente...   

(09/06/2007 — Prof. R). 
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  Este capítulo aborda os saberes entre arte-educadores, situando os diferentes 

enfoques em torno das experiências formativas e dos  múltiplos modos de tornar-se arte-

educador nas escolas. Na epígrafe, o arte-educador expressa a distinção entre os 

significados da formação e aqueles do trabalho com Arte, evidenciando o mosaico 

composto de variados lugares e tempos formativos, tendo em vista corresponder à 

complexa demanda da Arte-Educação na escola.  

  Os significados reunidos aqui se caracterizam também pela centralidade da sala 

de aula como lugar da elaboração de saberes e experiências estéticas. O âmbito da sala 

de aula é concebido de modo ampliado e diverso, dada a natureza específica do 

conteúdo curricular da Arte-Educação, que requer outros ambientes educativos além da 

sala de aula convencional, como o acesso a espaços culturais não propriamente 

escolares, mas que proporcionam a conquista de uma Educação Estética condizente com 

as propostas contemporâneas de Arte-Educação.  

  Os enfoques abordados dão continuidade à caracterização dos saberes, 

edificados nos estudos em grupos, ponto de partida para o compartilhamento dos 

saberes práticos engendrados em sala de aula. As relações de poder dos currículos 

culturais oferecidos pelo mercado demonstram que a escola não deve ficar isolada no 

empenho de educar, mas dialogar com as demais instâncias sociais no sentido de 

desenvolver uma atitude crítica perante as diferentes fontes de cultura de que dispomos 

atualmente. O distanciamento da formação acadêmica da realidade escolar continua a 

existir, de modo que, na compreensão de Demo (2006), não basta aumentar as 

oportunidades formais de formação, mas de aumentar a intensidade da aprendizagem, 

rompendo com os tradicionais paradigmas de tempos e espaços formativos. 

  Os saberes formulados destacaram também os modos de tornar-se arte-educador 

na escola que se caracterizam pela provisoriedade e descontinuidade da atuação e o 

isolamento da área nos momentos reflexivos de planejamentos da escola. O modo como 

a escola concebe a Arte-Educação desencoraja o professor a investir na formação, sendo 

que muitos buscam diferentes modos de romper com essa dissimulada indiferença.  

  A mudança do paradigma com o qual a escola concebe a Arte-Educação tem o 

densenvolvimento da cultura reflexiva na aprendizagem como um caminho. Certos 

setores acadêmicos, no entanto, não consideram a pesquisa realizada por professores 

como produção de conhecimento e pouco se investe em pesquisa entre acadêmicos e 

professores da escola básica.  Além desse distanciamento, não somente os professores, 

mas também a maior parte dos sujeitos envolvidos no trabalho com Educação está em 
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acentuada defasagem quanto ao acesso aos bens culturais, aspecto que dificulta ainda 

mais o diálogo entre diferentes saberes. 

  O diálogo entre os conhecimentos formais do conteúdo e as estéticas do 

cotidiano em tempos e espaços de aprendizagem potencializa o que Schulman (1986) 

denomina de ―conhecimento pedagógico da matéria‖.  Além de tratar sobre os modos de 

lidar com alguns conteúdos das Artes na escola, no caso da Educação Musical, os 

professores versam sobre concepções e práticas na busca de elaborar currículos de Arte-

Educação. Geralmente essas ações são pensadas pelo paradigma conteudista, focado na 

disposição alheatória de temas disponibilizados nos livros didáticos, mesmo que a 

disciplina não tenha este recurso como suporte pedagógico a professores e alunos. 

  Com base nos tipos inventariados por Schulman, percebemos a abundância dos 

conhecimentos de caso e saberes estratégicos provenientes das experiências práticas dos 

professores, compartilhados na ação desenvolvida na pesquisa. Há, no entanto, 

consenso entre os estudos acadêmicos e os professores coprodutores de que o 

conhecimento do conteúdo é essencial, até para que o professor possa negá-lo e 

reconstruí-lo na elaboração de saberes contextualizados na realidade escolar, pela 

transformação pedagógica da matéria. O que se destaca é o processo formativo com o 

acesso ao conteúdo de modo colaborativo, reunindo os diferentes saberes, pois as 

próprias narrativas demonstram que modelos de formação que priorizam somente a 

abordagem conceitual e técnica dos conteúdos não correspondem às complexas 

demandas da Educação contemporânea, sobretudo na escola, subtraindo o objetivo 

maior, que é a aprendizagem significativa para os contextos culturais do trabalho 

docente.  

 

6.1 Espaços culturais e a sala de aula: os currículos culturais no habitus da prática 

docente 

    A maior parte dos arte-educadores, no seu dia a dia, conta apenas com a sala de 

aula em precárias condições de trabalho. Mesmo assim, eles procuram outros modos de 

ampliar esses lugares didáticos com aulas de campo e negociações com a comunidade 

escolar para obter espaços e tempos exigidos pela própria natureza do know-how 

artístico. Nesta conversa, o professor compartilha uma dessas experiências e dá 

continuidade, falando sobre o que observa na exposição à qual se faz presente e interage 

com os demais arte-educadores. 
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Eu estive no espaço cultural da UNIFOR com meus alunos, umas 30 pessoas 

do Genibaú, do Parque Santa Cecília. Eles diziam: vamos ver o quê? Arte é 

coisa pra gente besta, pra pessoa que tem dinheiro. Quando nós voltamos no 

outro dia na sala de aula, eles observaram coisas incríveis pra sua própria 

vida e este mesmo grupo, já começa a fazer comparações entre o que viram, 

nas gravuras de Rembrandt comparando com as obras observadas no acervo 

permanente do Centro Dragão do Mar. Então a gente tem que possibilitar 

esses momentos com os nossos estudantes e exercitar esse ato de apreciar. 

(Prof. G - 26/05/2007).  

 

Observando e participando ativamente da visita dos arte-educadores à exposição 

de um acervo de obras de artistas de Fortaleza, planejamos, juntamente com a equipe 

responsável, um momento de conversação no próprio ambiente de exposição, para que 

os professores falassem livremente a respeito da apreciação que tinham feito. De 

antemão, sinalizamos para uma ação intencional de compartilhamento de saberes e 

aprendizagem.  

 Surgiram múltiplos temas, com base na leitura de uma obra de arte primitiva do 

artista cearense Gerardo da Silva, que ensejou um interesse comum, por se tratar de um 

tema regional, remontando à cultura popular da zona rural e da cidade, convivendo 

simultaneamente num hibridismo intercultural. Desse foco de interesses, foram 

abordados desde conhecimentos técnicos da feitura da obra, da história do artista, até as 

experiências pessoais dos professores e propostas de projetos para serem desenvolvidos 

nas escolas pelo interesse em dar continuidade a essa aprendizagem que havia sido 

iniciada ali, naquela exposição. Houve intensa reflexão coletiva em relação ao que 

deveria ou não ser abordado no currículo escolar de Arte-Educação, de como trabalhar a 

contextualização, a apreciação e a produção artística na escola, de como viabilizar 

modos significativos de formação dos arte-educadores, fomentados por aquela 

experiência formativa que foi a visita a exposição. O mesmo professor olha para arte 

naif do artista cearense Gerardo da Silva
34

 em exposição e diz:  

Isso aqui é magnífico! Qualquer fortalezense, mesmo que ele tenha nascido 

aqui, tem uma raiz muito grande com o interior do Estado. Essas 

manifestações populares (apresentadas no quadro) ainda são reais e existem 

no interior do estado do Ceará e do próprio Nordeste. Eu sou do interior. 

Então numa obra como esta você pode discutir o espaço urbano de uma rua 

em uma pequena cidade, com uma igreja, a praça. Você pode discutir como 

uma cidade se organiza a partir dos meios de transporte, você vai falar dos 

meios de produção e também das relações. Apesar de serem pessoas de uma 

mesma cidade, há grupos de socialização. Você observa, você encontra 

grupos sociais, você tem pessoas reunidas através da capoeira, praticando 

uma manifestação afro, forró, um casal de namorados e outra coisa 

                                                 
34 Fotografia da obra do artista Gerardo da Silva pertencente ao acervo da FUNCET, em exposição na Galeria Antônio Bandeira no 

Centro de Referência do Professor em maio de 2007. Na ocasião, os professores estão compartilhando saberes e experiência após 
apreciação das obras. 
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impressionante, a religiosidade expressa naquelas figuras que a gente tá 

vendo lá em cima. (Encontro 26/05/2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra de Arte Naif de Gerardo da Silva, 2004. Exposição Acervo da FUNCET, 2007. Galeria Antônio Bandeira - 

Centro de Referência do Professor 

 

  Além das narrativas sobre visitas a espaços culturais, os estudos realizados em 

grupo pelos professores acerca dos elementos básicos do desenho suscitavam o 

compartilhamento de experiências práticas da sala de aula e de conhecimentos 

articulados nas estéticas do cotidiano, de modo significativo. Nessas intersubjetividades, 

foram ressaltadas carências e possibilidades dos recursos pedagógicos alternativos para 

o referido estudo, situando o desenvolvimento das atividades de Desenho com a cultura 

cotidiana dos alunos e das experiências dos professores. Vejamos um momento de 

estudo sobre linhas e movimentos no desenho. 

 

Estudo em grupo sobre desenho e a percepção das estéticas do cotidiano 

Prof. Z 

08/2007 

Quem já andou de ônibus aqui? Todo mundo. Esses ônibus de agora tem essas linhas aqui, 

uma seta na lateral deles. Ali é ritmo. Por que o cara pintou? Porque o ônibus está sempre 

em movimento. Mas um leigo não sabe porquê. Vixe! pintaram o ônibus com umas faixas, ó 

(risos), uma faixa indo, uma faixa voltando, mas não sabem. Mas o cara que fez aquilo ali 

ele fez consciente. Alguém completa: é uma estrutura de movimento. O equilíbrio. Alguém 

lê: resultante da combinação de linhas verticais e horizontais que sejam correspondentes e 

proporcionais entre si. 

Prof. F Vejam como nosso corpo é a referência, principalmente para a criança. Você tem que ter 

uma referência praquele primeiro plano e mais a frente pode ser outra coisa, outro elemento 

do desenho que vai ser referência. 
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Prof. D Falando de linha de terra, linha do horizonte, eu entendi logo quando fiz a prova 

psicotécnica pra tirar a carteira de habilitação. Disseram logo: a dica é você desenhar o chão. 

Infelizmente quando a gente vai fazer os desenhos pra quem é leigo, não desenha nenhuma 

base. Quando a gente vai desenhar, faz uma bola, faz um risco, faz uma casa, mas não faz 

essa linha principal e até reprova. Eu digo: gente quando vocês forem tirar sua carteira de 

motorista vai ser reprovado porque não desenhou a linha do chão (risos)... 

Prof. Z que é a chamada linha de base. A partir dessa linha é que vêm os outros planos. 

 

  

 O fato de, intencionalmente, trazer os professores para lidar com essa atitude de 

estudar e discutir a realidade do seu trabalho com Arte-Educação nas escolas nos fez 

perceber que as instersubjetividades transpõem as lamentações e críticas costumeiras 

presentes nos encontros. Essa visão crítica se amplia para a descoberta de outros 

aspectos em jogo, como a própria noção de produzir saberes em parceria com os alunos 

e com os pares, resvalando para reivindicações mais amadurecidas de projetos 

formativos que contemplem as reais demandas dos arte-educadores e da realidade 

escolar.  

 O que chamamos de estéticas do cotidiano permeia as narrativas, e estas 

concorrem para que os professores percebam diferentes elementos que obstaculizam e 

também podem abrir perspectivas para tornar o seu trabalho mais viável e significativo. 

O aprofundamento das reflexões converge para a visualização dos problemas de 

maneira diversa de como habitualmente enxergam, retendo uma análise mais minuciosa 

da própria prática do cotidiano. São unânimes e significativos o compartilhamento de 

metodologias imbricadas entre os saberes das Artes e também a exposição de 

equivocadas concepções que a escola tem de Arte, confirmando a perspectiva de 

aprendizagem em que os projetos formativos devam ser desenvolvidos, articulando a 

formação do arte-educador com a comunidade escolar, a fim de que suas concepções e 

práticas não se tornem mais um conjunto de conhecimentos e propostas pedagógicas 

isoladas dos princípios e metas que a escola projeta para a sua atuação educativa. 

 Consoante Richter (2003), a ampliação e busca de espaços e os saberes 

referentes à Educação Estética, além do muro escolar nas ações dos professores, 

demonstra a compreensão de ―que a escola por si só não tem força para reverter os 

problemas advindos das relações de poder existentes na sociedade‖. (P. 133). A escola, 

como instituição representante do Estado, tende a ser porta-voz de uma cultura 

dominante em detrimento daquelas que geralmente fazem parte do contexto cultural de 

professores e alunos, em suas estéticas do cotidiano. Ao contrário do que foi comentado 

pelo aluno, de que Arte é coisa pra gente besta que tem dinheiro, o estudo entre os arte-
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educadores fez descobrir no transporte público — de uso diário — expressões de 

saberes das Artes Visuais que antes passavam despercebidos. ―O que geralmente falta 

na Arte-Educação intercultural é um enfoque que conecte a experiência do cotidiano, a 

crítica social e a expressão criativa.‖ (P.134).  

Percebemos, entretanto, nas discussões apresentadas há pouco, quando 

professores compartilham suas experiências práticas na escola e encontram saberes das 

Artes Visuais na paisagem da cidade, que a escola de hoje demonstra resistir ao enfoque 

monocultural. Em decorrência de uma multiplicação de culturas que os movimentos 

sociais possibilitam expressar, a escola funciona como vitrine de várias referências 

culturais, cujo valor estético nem sempre é legitimado pelos setores da Estética, por 

serem inscritos na contingência das estéticas do cotidiano.  

O estudo sobre currículos culturais nas práticas pedagógicas realizado por 

Albuquerque e Souza (2007) nos traz outros elementos para compreendermos a relação 

entre o cenário escolar na perspectiva intercultural e os demais espaços sociais onde 

professores e alunos estão em constante formação cultural. Ao fazer relação entre as 

categorias de campo, poder simbólico, habitus e capital cultural do pensamento de 

Bourdieu, o estudo debate sobretudo o poder do medium televisivo na formação cultural 

do professor, decorrendo daí que os ―currículos culturais‖ veiculados pelos media 

exercem forte influência nas práticas pedagógicas. No exercício curricular, aquelas 

atividades culturais do âmbito da Educação Estética são realizadas no improviso, 

geralmente pela ausência de reflexões coletivas a respeito dos objetivos a serem 

alcançados. Um repertório musical, um filme, uma encenação de um momento 

comemorativo raramente estão presentes nas discussões sobre o que e como ensinar, nos 

tempos de planejamento.  

Esse modo de conduzir as atividades culturais da escola tem relação com a 

formação cultural dos docentes que o estudo demonstra ser ainda monopolizado pelos 

media. O próprio estudo mostra, entretanto, que a formação do professor tem nos 

grupos sociais uma gama de conhecimentos e experiências. Percebemos que essa 

influência dos media na formação do gosto cultural dos professores é bem diferente 

quando de sua participação em grupos culturais populares que exercita o desvio da 

imposição mercadológica, como apresentamos no quarto capítulo. Nosso estudo sobre 

os saberes de experiência dos professores de Arte nas escolas municipais de Fortaleza, 

bem como os estudos de Almeida (2008) no tocante aos saberes e fazeres teatrais de 

professores de escolas públicas, demonstram diversos cenários da influência dos 
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currículos culturais na prática docente, em particular no trato com os saberes artísticos.  

A ação formativa em espaços culturais comprometidos com a operação 

colaborativa dos saberes, valorizando as estéticas do cotidiano, tem desenvolvido o 

potencial criador inerente à crítica da cultura. Neste sentido, a apropriação dos 

currículos culturais — os padrões estéticos da TV, os conteúdos e mediações do 

ciberespaço, disponibilizados pelo que Demo (2006) chama de ―nova mídia‖ — se dá na 

perspectiva antropofágica, em híbridas significações para a formação e prática docentes, 

aglutinando elementos de autovaloração e desenvolvimento da autonomia na formação 

permanente e do trabalho. 

Richter (2003), Silvino (2007) e Quinto (2008), contudo, percebem na escola as 

possibilidades concretas de desenvolver o diálogo entre as várias referências culturais 

no desenvolvimento do pensamento criador, pela compartilha de saberes e o trabalho 

com a imaginação.  A promoção da aprendizagem entre arte-educadores deve tornar 

possível o diálogo entre as diferentes referências culturais de modo não hierarquizado, 

tendo em vista uma aprendizagem significativa para essa realidade da cultura escolar. 

O fenômeno musical ou cênico não é puramente técnico em sua criação e 

expressividade. As propriedades das linguagens específicas revestem-se de outros 

significados quando inseridas na cultura escolar, exigindo conhecimentos próprios desse 

contexto em que as ações são desenvolvidas. A aprendizagem como proposta formativa 

tem a intenção explícita de valorização da epistemologia da prática, não na perspectiva 

de reeditar a coleção de estratégias didáticas com receitas de sucesso numa direção 

tecnicista. A intenção é de problematizar e redimensionar a relação com os saberes na 

formação de professores e, consequentemente, fazê-lo em permanente parceria com os 

campos profissionais, desenvolvendo a prática docente.  

Nossa experiência (...) parece aproximar-se do que Zeichner (1995) e 

Perrenoud (1993) denominaram de formação clínica, sugerindo espaços de 

desenvolvimento profissional onde os professores possam discutir a sua 

prática docente, refletir sobre ela, tentar, ousar, arriscar... (GONÇALVES & 

GONÇALVES, 1998, p. 120). 

 

 

 

6.2 Colaboração entre escola e universidade na constituição de ser e estar professor 

de Arte nas escolas 
 

Essa articulação entre escola e universidade, entre prática docente e pesquisa 

acadêmica como processo formativo, é um paradigma ainda não de todo legitimado na 

Academia. Autores já referenciados nos capítulos anteriores confirmam a pouca atenção 
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dada pelas universidades à formação docente. Em estudo realizado junto a professores 

de um curso de licenciatura em Música, em plena reforma do projeto político- 

pedagógico do curso, os professores expõem os embates no modo de conceber o 

currículo e na relação entre os conhecimentos a serem ensinados (COSTA, 2006). Nesse 

contexto, além das disciplinas pedagógicas ou didáticas ficarem isoladas do campo 

específico, o próprio conhecimento do conteúdo é visivelmente tratado de modo 

fragmentado, sem qualquer relação que confira sentido e implicação entre os 

conhecimentos na perspectiva de levantamento dos saberes a serem ensinados. 

Além dessa fragmentação, própria da cultura de formação acadêmica, mesmo na 

licenciatura, há um distanciamento da realidade escolar que o estágio curricular não 

resolve. É na articulação com o campo complexo da cultura escolar e sua disposição 

curricular que as certezas conceituais e técnicas são desarranjadas, exigindo o 

entrecruzamento e conquista de saberes na prática própria do contexto escolar.  

A cultura reflexiva em ação, proporcionada pelo compartilhamento de saberes 

em projetos colaborativos, nos leva a compreender que a hegemonia de um determinado 

conhecimento externo ao contexto da cultura escolar ―não fornece resposta para todas as 

incógnitas que o cotidiano apresenta, pois a realidade (escolar) sempre apresentará 

novas e complexas dificuldades‖. (CAMPOS & PESSOA, 1998, p. 184).  

Essa situação nos remete à inserção dos recém-formados nas licenciaturas à 

cultura escolar.  É nesse contexto que percebemos a contribuição da formação 

permanente em tempos e lugares não fixos (DEMO, 2006; SACRISTAN, 2008), na 

perspectiva de realizar na escola a formação de redes de aprendizagem, no sentido de 

promover uma relação dialógica entre os conhecimentos, tendo em vista a edificação 

criativa de condições para o enfrentamento das políticas educacionais que ainda 

insistem em pautar suas ações nos moldes da racionalidade instrumental. 

O caminho inverso acontece quando arte-educadores, após uma trajetória de 

atuação em Arte-Educação com base em conhecimentos oriundos de fontes sociais 

alternativas, têm oportunidade de fazer um curso superior em alguma linguagem 

artística. A aprendizagem na formação continuada tem a função de dotá-lo de 

autonomia, para dialogar com os conhecimentos acadêmicos também na posição de 

produtor de conhecimento. Do contrário, o acréscimo à sua formação resume-se a um 

conjunto de técnicas a serem reproduzidas oportunamente em sua prática educativa.  

De modo geral, percebemos na pesquisa de campo e outros estudos que os 

professores, uma vez se inserindo em cursos superiores de graduação, ou pós-
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graduação, já desenvolveram um determinado grau de autonomia para interferir no 

curso de programas de formação. Seja qual for o direcionamento teórico-metodológico 

que se dê aos processos formativos, a maior parte dos professores reclama da ausência 

de oportunidades formativas e, quando existem, são formatadas no desconhecimento da 

complexidade da Arte-Educação na escola e indiferentes aos saberes práticos do 

contexto de trabalho. 

 Esses modos de pensar e concretizar os projetos formativos fazem emergir uma 

série de consequências quando da inserção do arte-educador no sistema escolar. As 

escolas nomeiam professores para o ensino das Artes geralmente para completar a carga 

horária, pelo fato de habitualmente haver carência de professores para assumir essa área 

curricular. Esse tema também ocupa boa parte das conversas e do interesse dos 

professores, ao narrar os diferentes modos como se tornaram professores de Artes e os 

procedimentos das escolas no caso de conseguir um professor para ministrar as aulas de 

Arte.  

A Arte de tornar-se professor de Arte nas escolas: artimanhas e isolamentos 

Prof. J 

05/2007 

Eu tenho bacharelado e licenciatura em Música. Minha formação toda foi musical. 

Desde quando eu comecei estudar, sempre a música esteve presente. Participei de 

vários corais, fui regente de coral, professora de música muito tempo. Estou no 

município desde 2001. Estou aqui querendo aprender cada vez mais porque trabalhar 

com arte na escola é um grande desafio pra mim, porque eu não consigo fazer o 

que eu gosto. Formar um coral com aquele pessoal não dá. Tenho que está em sala de 

aula cumprindo horário, dando aquelas matérias (...). Mas estamos dando os passos 

que a gente pode. Puxo bastante pela música nas minhas aulas, porque é onde eu tenho 

mais habilidade. Agora eu fiz um trabalho sem ser musical que foi na parte de 

literatura de cordel. Foi assim excelente, a turma se empolgou, fez sua literatura, foi 

muito interessante.  

Prof. L Desde a escola particular, eu sempre gostei de desenhar, pintar. Quando fiz o 

concurso, me disseram: tu vais dá arte, e eu sou formada em Ciências da Religião. Aí 

como eu gostava, eu disse, tudo bem, eu assumo. Fiquei quatro anos e depois 

disseram: não pode ensinar! não pode! Aí eu não sabia, eu tinha um monte de curso 

de artes (certificados) guardados em casa. Uma colega disse que não podia juntar. Só 

seria válido se fosse somente um curso com não sei quantas mil horas. Aí eu fui lá, 

juntei (os certificados) e elas disseram: você pode dar artes sim. Consegui autorização 

temporária esse ano e voltei pra arte. Aí já participei de festivais de artes, inclusive 

ali no anfiteatro, grupos de dança, já fiz corais, mesmo sem ter muito conhecimento 

profundo de música. Todo curso que tem eu estou atrás. Já fiz curso pela Paulus, Vou 

caminhando, sempre procurando aprender cada vez mais. E eu gostaria que isso aqui 

continuasse porque é um planejamento. Quanto tivesse (planejamento) na escola a 

gente estivesse aqui porque tá valendo também. Porque eu percebi uma falta de 

interesse. Lá na escola é assim: Professora tu vais fazer teu plano só, não é? Eu fico 

ali abandonada. História, Geografia e Matemática (juntos) e eu fico ali sozinha (no dia 

do planejamento). 

Prof. C 

 

 

 

Entrei na arte porque eu comecei a fazer grupos de dança. Quando tinha festa do 

professor diziam: chama ela, porque ela tem jeito pra coisa, tem jeito pra isso. E 

quando era na recreação dia de sexta feira, só que era mais à base de dança. Aí criava 

passos pra Aquarela do Brasil, criava passos pra todo tipo de música. Os alunos 

diziam: - Tia, vamos dançar isso. Até funk na minha escola eu danço com os 

meninos. Porque é a realidade deles. Os meninos diziam, tia a senhora dança tudo. Eu 
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disse: até macumba se quiser eu danço. A diretora disse: você tem somente 60 horas 

de Religião, você vai completar (a carga horária) com Artes? Eu disse: na hora! 

Ela disse: mas você nunca deu Artes. Eu disse: tem problema não. Se eu nunca der 

eu nunca vou aprender, então eu vou ter que dá. Ela disse: você tem experiência? 

Nenhuma. Mas se eu não pegar essas horas aí é que eu não vou ter mesmo. Então eu 

vou ter que pegar. Foi um desafio pra mim. Adorei! Formei grupos de dança na minha 

escola. Neste ano estou formando um grupo de teatro. Porque eu gosto de ensinar artes. 

 

Prof. H 

06/2007 

Agora com os alunos do 8º. Ano a gente inventou de confeccionar rosas de papel 

crepon para as mães e foi uma festa pra eles. Os meninos não têm preconceito de 

participar. As mães também participaram das oficinas de crochê e começaram a 

produzir. Os alunos depois diziam: professora deveria ter aquela oficina tão legal, mas 

o projeto acabou. Agora no final de semana que passou dei uma oficina de fantoche lá 

na Igreja. Uma coisa que acho superinteressante é aproximar arte e a religião. A revista 

Diálogo mostra que Arte e Religião não são muito valorizadas na escola. Esse ano eu 

fiquei com Ensino Religioso, Arte e Literatura. Agora no período da Páscoa, juntamos 

Ensino Religioso e Artes para trabalhar com Pêsankas, pintura em ovo, manuscritos 

antigos, é super interessante a história, a origem é religiosa, da cultura ucraniana. 

 

 

 O interesse e as práticas de atividades artísticas em outras aulas ou na 

comunidade geralmente funcionam como passaporte para tornar-se professor de Artes, 

independentemente da formação acadêmica do professor ou professora, além da função 

de complementação da carga horária docente. Nesses encontros, percebeu-se uma 

concentração de arte-educadores com formação acadêmica nos cursos de Pedagogia, 

Letras, Teologia e Filosofia, quando em suas conversas os próprios arte-educadores 

justificam o fato de que na grade curricular desses cursos, habitualmente, existem 

disciplinas voltadas para o conhecimento estético e de algumas linguagens artísticas, 

tais como Música, especificamente no Canto Coral, e Teatro.  

 São poucos os professores que têm formação acadêmica em alguma linguagem 

artística, entretanto, mesmo estes professores que fizeram um curso superior, como é o 

caso da Prof. J, que tem bacharelado e licenciatura em Música, expressam a necessidade 

de formação em Arte-Educação porque a realidade escolar exige uma formação 

específica para a prática educativa das Artes na escola, no sentido de lidar com as 

incongruências entre racionalidades distintas: aquela, ―estriada‖ própria da 

racionalidade instrumental da cultura escolar que continua a persistir e aquela 

desconcertante, ―lisa e nômade‖ das artes (ZORDAN, 2007).  

O depoimento da Prof. J ratifica o que diz Silvino (2007) a respeito da formação 

musical de professores isolada da realidade escolar e longe de uma perspectiva 

transdisciplinar e, ainda mais, da dimensão multirreferencial da disposição dos saberes 

em inter-relações com os saberes locais, de modo a estabelecer vínculos entre a Música 

e os elementos sonoro-rítmicos da cultura nordestina presentes na literatura de cordel. 
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Trabalhar num campo escorregadio e nômade, porém, como é o da Educação Estética, 

muitas vezes, faz o professor resistir em assumi-lo como zona de estudo e de trabalho. 

Conforme a situação de isolamento reflexivo da comunidade escolar em relação às 

demais áreas do currículo demonstrada pelo Prof. L, percebemos que essa realidade é 

comum também para professores com formação acadêmica, como é o caso do Prof. J. 

Os processos formativos, sejam eles acadêmicos ou de aperfeiçoamento, devem voltar a 

essa realidade da escola, no intuito de fomentar a criação de redes de aprendizagem em 

que as estéticas do cotidiano tomem assento nas reflexões coletivas da comunidade 

escolar, a fim de que não seja assunto apenas de um professor em momentos festivos, 

ou continue a ser concebido como estratégia metodológica para outros conhecimentos.  

Marques (2003) nos lembra de que essa visão da Arte como auxiliar aos demais 

conhecimentos tem raízes históricas de associação das Artes ao trabalho manual, 

portanto, concebida na condição de ―escrava‖. Tendo a aprendizagem como foco dos 

objetivos da Educação Escolar, é preciso chamar a comunidade escolar para ações 

prático-reflexivas que possibilitem debates críticos em relação aos modos de efetivar o 

currículo, significativo ou não para alcançar os objetivos das políticas educacionais. 

A ausência de espaços e tempos que propiciem vivências prático-reflexivas em 

torno das diferentes racionalidades estéticas, presentes nas ações dissimuladas dos 

professores, abre amplo espaço para que os currículos culturais veiculados pelos media 

se estabeleçam, principalmente aqueles dominados pela indústria cultural, como é o 

caso dos tipos de danças compartilhadas entre a Prof. C e seus alunos, apenas 

potencializando a reprodução social, deixando a desejar o desenvolvimento do 

pensamento criador pelo fazer-pensar a educação do corpo, articulada às mudanças na 

adolescência e os apelos da cultura dominante do corpo ideal. Neste sentido, Marques 

(2003, p. 104 e 117) dialoga com o pensamento de Bourdieu, que advoga a formação 

social do gosto e postula a ideia de que, nos projetos formativos do professor, seja 

inicial ou permanente, 

(...) esquecemo-nos com freqüência de levar em consideração, discutirmos e 

trabalharmos com a cultura corporal (bagagem etc.) dos próprios professores 

encarregados de ensinar dança, sejam eles artistas ou não. (...) Hoje já 

podemos reconhecer que o corpo é socialmente construído, pois ―o corpo 

humano [é] nele mesmo uma entidade política inscrita, sendo sua fisiologia e 

morfologia formados por histórias e práticas de constrição e controle. (P. 

21)
35

. 

 

 Outras conversas mostraram que o trabalho de muitos arte-educadores é 

                                                 
35

 Citado em Marques, 2003. 
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desenvolvido em clima de provisoriedade, seja porque o professor é substituto ou por 

assumir o ensino de Artes para complementar a carga horária em sua área específica de 

formação. Essa matização, própria da situação em que se encontra a Arte-Educação em 

nossas escolas, faz com que os arte-educadores busquem constituir trajetórias 

formativas em seu cotidiano que possibilitem múltiplas articulações entre o ser e estar 

artista e professora, entre os saberes acadêmicos, saberes de suas experiências estéticas 

e saberes interculturais socialmente estruturados: 

 

Ser e estar artista e professora de Artes garimpando saberes 

 
 

Prof. J  

08/2007 

Eu não sou ... professora de Arte-Educação. sou da área de Língua Portuguesa e Literatura. 

Eu sou professora substituta e eu estou com artes desde o começo. Dois dias numa 

escola e dois dias em outra. Eu estou substituindo uma professora de artes e procuro dar o 

meu melhor. Eu tenho meus limites por não ter a habilitação em Arte-Educação, mas eu 

procuro inovar. 

 

Prof. A 

10/2007 

São tantas redes, teias que se entrelaçam que já não dá pra separar o eu apreciadora e 

criadora do eu professora de artes, porque toda vez que faço o planejamento das aulas 

minha indagação é: que poéticas-estéticas eu vou desencadear entre os alunos para torná-los 

também fluidores de arte? 

 

Prof. N 

06/2007 

Já como professora então, eu peguei esse aditivo
36

 pra dar aula de arte. Só que assim, 

como a maioria dos professores da prefeitura,  não tinha nenhuma formação pra lidar... Já 

fazem quatro anos. Então foi um desafio pra todas as pessoas. A gente não ter experiência, 

não ter material na escola. Mas eu comecei a pesquisar nas próprias bibliotecas porque 

também dou aula em quatro escolas. 

 

 

Prof. D 

06/2007 

O meu método de trabalho, por eu não ter formação na área, - isso é bem comum na 

prefeitura - é bem voltado para a dimensão lúdica. Independente se é pra crianças ou 

adolescentes, eu trabalho com brincadeiras e jogos, que é uma maneira de conquistar os 

alunos para as artes. Com isso busco inovar para que eles não vejam o ensino de artes 

apenas como uma disciplina que não vai ter nenhum valor de peso no currículo. Por 

exemplo: é arte, pode ficar até reprovado, dá pra passar. Muita gente olha desse jeito. Mas 

pela brincadeira eu aproveito a ludicidade deles pra justamente trabalhar o essencial da 

disciplina. Arte também precisa ter disciplina, que é educar o ouvido, educar os olhos, (...) 

educar a voz... 

 

  

Alguns arte-educadores narraram que se tornaram arte-educadores porque 

precisavam complementar sua carga horária na escola para melhorar o salário. Desde 

então, se envolveram em diferentes grupos artísticos, compraram livros, discos, fizeram 

cursos extras, criaram grupos de teatros e corais com os alunos, transformando esses 

grupos em laboratórios formativos.  

Independentemente da possibilidade de fazer cursos mais aprofundados e mais 

valorizados para fins de certificação formal, é sabido que a historicidade das 

experiências estéticas dos arte-educadores ocupa lugar central no desenvolvimento do 

                                                 
36

 Complementação de carga horária. Nas escolas públicas, geralmente, os professores de Língua 

Portuguesa complementam sua carga horária com o ensino de Artes. Em pesquisa realizada em 2004, 

encontramos professores de praticamente todas as áreas do currículo — com exceção de Química e Física 

— que tinham o ensino de Artes como complemento de sua carga horária. 
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pensamente criador, no conhecimento de mundo, estendendo a imaginação criativa para 

outras áreas de conhecimento. No contexto da Arte-Educação no espaço escolar, a obra 

de Arte Naif do artista cearense Gerardo da Silva, há pouco reproduzida, nos possibilita 

visualizar a alegria, o prazer, a concretude de nossas experiências estéticas e o 

significado que elas têm para nossa vida como pessoas e para nossa profissão como 

arte-educadores. 

Também neste mesmo espaço, entretanto, mais do que outro professor, o arte-

educador tem sua atividade docente constantemente alterada ou adaptada pelas 

atividades comemorativas da escola, pelo fato de a escola entender a função da Arte 

como aquela de ―serva‖, que serve de animar a escola ou estar disponível para mudar 

seu programa de aulas sempre que há uma atividade comemorativa. "Sabe aquela 

história do folclore na escola, datas comemorativas é o calo ou o calcanhar de aquiles 

para qualquer professor de Arte" (Prof. A). 

Em meio a estas ambiguidades, as estéticas do cotidiano, adotadas em nosso 

estudo, consideram o espaço escolar como ambiente estético, físico e cultural dentro e 

em seu entorno. Professores, alunos, grupo gestor e funcionários que prestam outros 

serviços; grupos que participam da gestão da escola, como o Conselho Escolar, projetos 

como o ―Amigo da Escola‖, o grêmio estudantil e aqueles parceiros da escola como as 

ONGs que atuam na comunidade, compreendem a comunidade escolar.  

A cultura escolar hoje abrange as intersubjetividades além da relação entre os 

professores e alunos. A estruturação social do gosto e a relação entre o capital cultural e 

o capital econômico refletem as desigualdades sociais que têm a escola como 

mecanismo dissimulado de perpetuar o caráter decorativo das Artes, não investindo em 

seu potencial educativo, tendo a própria comunidade escolar como cúmplice nessas 

estratégias dissimuladoras. A ausência de projetos formativos que contemplem a 

educação da sensibilidade pelas estéticas do cotidiano em redes de aprendizagem faz 

perpetuar essas desigualdades, ―inclusive porque elas se incorporam às credenciais 

educacionais e terminam por direcionar os indivíduos para posições de classe similares 

àquelas de seus pais. Este processo constitui o modelo de reprodução social‖. 

(ALBUQUERQUE, 2004 p. 197). 

  Durante o compartilhamento de saberes, há o interesse em relacionar os 

conhecimentos articulados em suas experiências e relacioná-los com os conhecimentos 

e experiências constituídos em outras racionalidades, principalmente aquela acadêmica. 
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Seus argumentos e narrativas tecem uma legitimação da prática como processo 

formativo, advogando que os tempos próprios da formação, para serem significativos e 

por isso transformadores das concepções engessadas que as escolas têm sobre Arte-

Educação, deverão estar intimamente conectadas com as práticas que os arte-educadores 

desenvolvem em suas escolas.  

  Essa compreensão de prática como elemento de formação específica para 

trabalhar com Arte-Educação na escola é por demais necessária, independentemente do 

fato de o arte-educador ter ou não uma formação inicial especializada para uma ou mais 

modalidades artísticas. O professor pode até já exercer sua prática artística em outros 

espaços como em escolas particulares ou em ONGs; no entanto, eles advogam é que as 

experiências estéticas nas escolas estão entrelaçadas a outros elementos, próprios da 

racionalidade escolar e com os quais o arte-educador, em sua formação inicial ou 

continuada, deverá estar em permanente contato.  

  Nas vivências prático-reflexivas em que os arte-educadores compartilhavam 

saberes sobre o Desenho, o grupo recorria aos seus contextos culturais, reconhecendo 

neles os espaços de apreciação estética, de formação na prática do cotidiano e a 

necessidade de vivenciá-la no cotidiano escolar. A configuração da sala de aula, onde 

professor e aluno não têm livro didático de Artes e o recurso cotidiano é o quadro 

branco ou verde, os professores tendem a escrever, reproduzindo informações históricas 

ou técnicas da modalidade artística, deixando ausentes os saberes locais relacionados 

com o tema estudado.  

O próprio professor, por vezes, se distancia do conteúdo que está apresentando 

aos alunos. Suas experiências estéticas, seus gostos musicais, por exemplo, geralmente 

ficam de fora das aulas em que a Música brasileira é estudada, como, no dizer de 

Linhares (2001) descolado de si, como se o assunto estudado não tivesse relação com 

sua cultura. A Profa. J, em seu relato, diz que na escola não faz o que gosta. ―Tenho que 

estar em sala de aula cumprindo horário, dando aquelas matérias‖.  Há disfunção e 

ausência de sentido da formação acadêmica por não ser potencializada nas experiências 

práticas da escola, quando sua estrutura cerceia iniciativas de rearrumação de horários e 

lugares para as aulas de artes. 
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6.3 Cultura reflexiva e diálogo entre os conhecimentos acadêmicos e práticos na 

formação do arte-educador 

  

Por diversas vezes, postulamos a ideia de que, para compreender a função da 

Arte-Educação na formação escolar, os projetos formativos devem acontecer em estreita 

aproximação com a prática do cotidiano escolar e, além disso, aproximar o cotidiano 

escolar de outros espaços e saberes pautados por outras racionalidades estéticas. Os 

conhecimentos nesse processo formativo, sejam eles acadêmicos, sociais, pedagógicos e 

de experiências variadas, devem estar horizontalizados numa perspectiva 

transdisciplinar e multirreferencial (DUARTE JR. 2004; ARDOINO, 1998), cada um 

deles com sua valorização específica e contribuição para que o coletivo dos sujeitos em 

formação produza seus conhecimentos de modo colaborativo, desfazendo-se de 

preconceitos que geralmente obstaculizam o diálogo epistemológico entre sujeitos com 

diferentes níveis de racionalidades e de múltiplos contextos culturais. 

Quando reunimos esses aspectos na especificidade da pesquisa colaborativa, o 

saber-fazer dos arte-educadores assume posição de cultura reflexiva, na qual os 

professores não se contentam em conduzir sua aprendizagem por ensaio e erro, ou listar 

normas e rotinas testadas. A cultura reflexiva apresenta-se quando a cultura docente — 

no sentido rotineiro e mecânico — aparece nas narrativas de caso como problemáticas e 

sem sentido.  

O conhecimento advindo dessa cultura reflexiva é diferente de informação. No 

desenvolvimento da cultura reflexiva, as narrativas fecundam ―estruturas que sustentam 

o pensamento criador‖ no trabalho com a imaginação e proporcionam diferentes 

abordagens significativas para a formação e trabalho docente. O compartilhamento de 

saberes, sejam eles acadêmicos, das práticas sociais ou da cultura escolar, na pesquisa-

ação, ensejam essa cultura reflexiva, quando professores encontram possibilidades de 

manifestar opções de autonomia para produzir culturas reflexivas, ultrapassando 

manifestações de impotência e ―des-sabor‖ do trabalho com Arte-Educação no campo 

escolar: 

A falta de interesse, de capacidade, de formação, geralmente citada como 

componente característico dos professores (...) é o argumento usado pelas 

estratégias de governo para determinar o desempenho de papéis previamente 

estabelecidos. (...) Elas representam uma resposta político-administrativa à 

complexidade do cotidiano escolar. (...) No entanto, trabalhos de pesquisa 

têm demonstrado que os professores se sentem mais frustrados do que 

desestimulados ou desinteressados em propor e implementar mudanças e/ou 

programas alternativos curriculares, em face das constantes alterações na 
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condução das políticas educativas e em face do autoritarismo exercido pelo 

poder público nas questões curriculares. Nota-se, também, que a importância 

da prática não significa desprezo pela teoria, mas que as circunstâncias 

sociais e educativas requerem que os professores tenham mais, e não menos, 

recursos teóricos. (PEREIRA, 1998, pág. 179). 

 

O comportamento por vezes traduzido como sendo desinteressado se manifesta 

na atitude rotineira do professor. Dewey
37

 diferencia o saber-fazer normativo, 

estabelecido no cotidiano da prática docente, do processo de reflexão ativa, o qual 

fornece elementos consistentes que levam o professor a enfrentar as dificuldades que 

geralmente a rotina desconhece ou dissimula. A ação rotineira é impulsiva, fixando os 

professores a repetir reflexos condicionados do cotidiano de suas escolas, conduzindo 

ao imobilismo, à falta de ânimo em experimentar outras formas de trabalho. 

 A formação na perspectiva da aprendizagem, seja ela acadêmica ou em outros 

espaços, deve lidar com o compartilhamento de saberes, de modo a não consagrar um 

tipo de conhecimento, como sendo iluminador do caminho a ser percorrido para o 

desenvolvimento dessa reflexão ativa. As redes colaborativas devem estabelecer 

condições estruturais e epistemológicas para a feitura de uma visão multirreferencial de 

análise crítica de múltiplos pontos de vista do trabalho com Artes, tendo em vista a 

elaboração de saberes provindos da ação dialógica entre os diferentes níveis de 

reflexividade. Essa ação exige um continuum de formação permanente, estabelecendo 

uma atitude tranquila ante os desafios da formação estética que demanda certezas 

provisórias e formulação colaborativa dos saberes e fazeres artísticos, sem que isso seja 

concebido como ausência de reflexão teórico-prática. 

 A ação rotineira da prática docente e da formação nos moldes do ato de 

depositar conhecimentos externos, alheios à cultura dos sujeitos envolvidos no processo 

de aprendizagem, dilui o caráter de Educação Estética, haja vista a educação da 

sensibilidade. A rotina provoca a perda ou, como diz Duarte Jr., induz à anestesia da 

sensibilidade e consequente impossibilidade de desenvolvimento do pensamento 

criador. 

Refletir ativamente na ação implica uma aprendizagem provocada pela situação 

problemática, configurada nos sujeitos envolvidos, apresentando em seu próprio 

contexto situado os caminhos a serem seguidos para o alcance dos objetivos. Neste 

caso, os conhecimentos para o enfrentamento dos problemas não são produzidos 

anterior e externamente ao contexto do problema, para, em seguida, serem aplicados na 
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prática. Ação, trabalho e formação envolvem atores da mesma cena colaborativa. 

Os estudos de Schön
38

 sobre os saberes prático-reflexivos não se dirigem 

diretamente ao trabalho docente. Com base na contribuição sobre as propriedades 

formativas da reflexão em relação direta com a ação profissional, cabe a nós 

trabalhadores e pesquisadores da Educação encontrar formas específicas de conceber o 

conhecimento prático-reflexivo como viés significativo no contexto situado da prática 

educativa. Em relação à Educação Estética, via aprendizagem, a cultura reflexiva se 

efetiva na reflexão dialógica em diferentes racionalidades e espaços, articulando 

trabalho docente, formação e pesquisa. Os saberes inventariados há pouco demonstram 

que iniciativas solitárias resultantes de saberes práticos, isolados nas experiências do 

cotidiano docente, não alteram o status da concepção e da prática do ensino de Artes das 

escolas, tampouco incentivam o professor a investir na atuação como arte-educador. 

  Zeichner (1998) traz elementos que configuram uma crítica aos movimentos 

acadêmicos de professores-pesquisadores, os quais nos fazem compreender a inversão 

de paradigmas na relação entre os conhecimentos acadêmicos e aqueles da prática 

docente. O primeiro deles ―reduz o processo de investigação realizado pelos próprios 

professores a uma forma de desenvolvimento profissional e não o considera como uma 

forma de produção de conhecimento‖, tal como Ludke et al (2009) encontraram em seus 

recentes estudos sobre o que conta como pesquisa para diferentes pesquisadores da 

Educação. Raramente se vê o conhecimento gerado por professores em programas de 

formação docente, como também é pouco ver esses professores sendo convidados a 

realizar palestras nos congressos educacionais. 

Na cultura docente da Educação Básica, ainda é dominante a visão de pesquisa 

como atividade realizada por pesquisadores que estão fora da sala de aula. Na cultura 

acadêmica, quanto mais abstrato é o trabalho investigativo e repleto de teorias de cunho 

generalizante, ―mais alto seu status na hierarquia acadêmica e, quanto mais útil e 

aplicável, mais baixo é seu status‖. (1998, p. 209). Os professores das escolas básicas 

também sentem o distanciamento e a exclusão do diálogo com as pesquisas realizadas 

sobre suas próprias práticas, em face da linguagem acadêmica. A respeito de nossa 

pergunta de investigação, os arte-educadores atuantes no cotidiano escolar, além dessa 

problemática, no interior da escola, se acham isolados do diálogo com os demais 

campos curriculares tidos como sérios e úteis à formação profissional. 
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A resistência dos profissionais da escola básica em consentir um papel passivo a 

sua participação nas pesquisas educacionais é vista por Zeichner como um ―bom sinal‖, 

seguido de pesquisadores universitários que, mesmo pondo em risco sua reputação de 

pesquisador, resolvem compartilhar a produção de conhecimento com os professores 

coprodutores da pesquisa e, consequentemente, ―com-dividindo‖ o capital cultural 

daquilo que é produzido. 

Uma visão comum — ao que Sacristan (1999) distingue entre ―acadêmicos e 

práticos‖ — é  a de que os saberes advindos da prática docente não se apresentam 

autossuficientes. Malgrado a histórica desvalorização do fazer docente que resvala para 

a falta de investimento na autonomia intelectual do profissional da Educação, não é 

hipertrofiando a prática que se soluciona o entrave. Cabe a acadêmicos e práticos prover 

políticas de formação que viabilizem os espaços dialógicos, no intuito de produzir 

saberes voltados não apenas a serem adequados às contingências da cultura escolar, mas 

— pela especificidade da Educação Estética — também provoquem um choque na 

rotina escolar, fazendo valer o papel da Arte-Educação, que insiste em estar presente no 

currículo, por haver a cada dia mais a compreensão da necessidade da Educação da 

sensibilidade na Educação formal, e a Arte-Educação se inscreve nessa 

responsabilidade. 

 Nessa perspectiva, os arte-educadores ressaltam a importância das experiências 

estéticas proporcionadas pelo acesso a espaços culturais que os estudos constataram 

como sendo mediações profícuas no desenvolvimento da cultura reflexiva na Educação 

Estética. Esse acesso, no momento em que se vincula à cultura cotidiana do professor e 

da comunidade escolar, possibilita a identificação e a fomentação de lugares propícios 

às experiências estéticas dentro das instituições educativas, em parceria com outros 

espaços culturais. Deste modo, é possível desenvolver trabalhos pedagógicos que 

norteiem suas ações ao modo colaborativo, articulando as estéticas do cotidiano aos 

conhecimentos técnicos, às proposições acadêmicas. As divergências advindas dos 

diferentes referenciais de leitura de mundo são igualmente necessárias, não sendo 

consideradas como obstáculos nos diálogos e traduções entre as diferentes 

racionalidades que permeiam esses discursos; isso porque há uma intenção definida de 

que o conhecimento não está pronto, está a ser feito em colaboração.  

 Percebemos como o acesso e apropriação desses espaços culturais possibilitam 

ao arte-educador tanto identificar essas possibilidades, como também lutar para que essa 

perspectiva colaborativa seja consolidada e se torne realidade em seus coletivos, tanto 
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na formação permanente que acontece nas Regionais, como também nos planejamentos 

e práticas das escolas. Por meio das narrativas desses arte-educadores, identificamos o 

fato de que as fronteiras entre os espaços de trabalhos, de apreciação estética, de 

formação técnica, de produção artística, de experiências sociais e escolares e de 

racionalidades acadêmicas se diluem quando tratam do seu processo formativo.  

Minha briga agora na escola é ter o espaço da sala de arte. Tenho 20 salas. 

Consegui concentrar minhas 120 horas numa escola só. Eu não fico pra lá e 

pra cá. Foi uma briga danada (risos), mas a escola é grande, tem espaço, eu 

concentrei minhas aulas numa escola só. E agora estou brigando para que, em 

vez de ficar andando de sala em sala, tenha minha sala para os alunos se 

encontrarem ali. É difícil, é problemático, mas quando a gente toma 

consciência do papel da gente, da importância da gente dentro da escola, a 

gente vai conseguindo espaço. Não vou dizer assim: tu estás feliz hoje com a 

condição do arte-educador na escola. Eu não vou dizer assim: eu estou super 

feliz! Mas eu estou conquistando passo a passo os espaços necessários para 

um trabalho bem feito. Prof. A: (11 08 2007). 

 

 A experiência de composição de um painel com material reciclado realizado 

com seus alunos tem tanta importância quanto o livro que esta professora encontrou e a 

aula que teve no Curso de Especialização em Arte-Educação. São múltiplos os lugares e 

tempos formativos formais e não formais. Os espaços culturais que proporcionam 

experiências estéticas de produção, apreciação e contextualização artística, geralmente, 

são fomentadores de projetos formativos que por vezes ficam somente com o professor, 

sem que possa ser conhecido por outros. Os espaços de compartilhamentos desses 

projetos, muitas vezes autoformativos, precisam ser valorizados em momentos e 

espaços formais, desenvolvendo a cultura reflexiva. Em um de nossos encontros, os 

professores solicitaram esses momentos exclusivos para que alguns deles divulgassem 

seus conhecimentos produzidos por meio do acesso a diferentes espaços culturais. 

A Prof. (...) tem um projeto para apresentar: "Olhar Fortaleza de ontem e de 

hoje com outras visões". O trabalho está entre os 65 escolhidos para receber o 

Prêmio Arte na Escola‖.  

―Seria bom que dentro desse curso, abríssemos espaço também para que a 

Prof. A apresente o seu projeto "Diário de bordo" e nos dê orientações de 

como fazer o nosso próprio diário. Seria bom que a própria autora explicasse 

pra nós como é que surgiu o diário de bordo em seu trabalho com arte.  Profa. 

D — (08/2007). 

 

Além dessa carência na divulgação dos saberes docentes, Araújo (2007) observa 

que, no Brasil, há uma desproporção bastante acentuada entre a quantidade de pessoas 

envolvidas com a Educação (professores, alunos e outros sujeitos) e os números de 

acesso à produção artística. A fruição dos bens culturais por parte de professores e 

alunos é muito aquém das possibilidades de experiências estéticas em diferentes 

contextos culturais. Estudos recentes apontam que a frequência de professores em 
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teatro, concertos, óperas e museus varia entre nenhuma ou ínfima porcentagem de 

acesso. 

Em países como Portugal, 66,23% da população frequentam pelo menos um 

espetáculo por ano. Na Alemanha, os museus recebem visita anual de todos os seus 

habitantes. Na França, o cinema é responsável por 40% de acesso da população. Na 

Argentina, o mercado editorial produz 24 milhões de livros não didáticos, a que a 

população tem acesso. No Brasil, enquanto apenas 4,5% dos jovens entre 15 e 24 anos 

ocupam seu tempo livre com atividades culturais, 40% deles gostariam de estar 

envolvidos. Mesmo profissionais como médicos, engenheiros e dentistas revelam em 

pesquisas que nunca leram um romance. 

A análise dessa realidade aponta para uma concepção radical de Educação 

Profissional, que enxuga os currículos de modo a corresponder às demandas do mercado 

por cursos compactos no sistema educacional. Outra dimensão desse fenômeno ocorre 

pela relativização da Arte, do valor em si e, por outro lado, significa a introdução de um 

fim na Arte, cuja finalidade de inseri-la no currículo é antecedida pela indagação: a 

quem serve? A quem se destina? O conceito de indústria cultural expôs o seu modo a 

barbárie da semiformação, no contexto histórico à época da epopeia técnica e também 

racional dos modos de acesso aos bens culturais.  

A educação jesuítica no Brasil se configurou em distintos projetos. Aquele 

voltado para educar o branco europeu em solo brasileiro em colégios confessionais, até 

hoje reputados na formação da elite brasileira e o projeto catequético para a maioria da 

população de negros e mestiços. Esses grupos arquitetaram suas expressões culturais 

sem a contribuição dos parâmetros clássicos. ―A criação popular ficou no extremo 

oposto ao da cultura tradicional, ou do espírito‖ (ARAÚJO, 2007, p. 57). 

A Educação Estética poderá abrir caminhos para que o acesso aos bens culturais 

seja viabilizado, utilizando-se dos diferentes espaços que a lógica de mercado, a 

indústria cultural, as tecnologias digitais, as manifestações e potenciais criadores da 

cultura popular possam oferecer. A presente hibridez cultural aposta no fazimento de 

vasos comunicantes e enriquecedores entre essas mediações, apostando nos encontros e 

desencontros intersubjetivos a legitimação ou desserviço desses modos de acesso aos 

bens culturais (COSTA, 2006).  

Apostar apenas no acesso dos professores à formação acadêmica como forma de 

ascender a essa competência cultural para promover a Educação Estética na cultura 

escolar é desconhecer essa histórica desigualdade de acesso ao capital cultural e dos 
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modos de se tornar artista e arte-educador no Brasil. Políticas de formação para a 

inclusão tecnológica e intercultural devem levar a sério tanto o acesso ao computador 

com internet quanto ao livro. Nesse rol, é preciso garantir o acesso à exposição artística, 

aos museus, aos espetáculos e às experiências estéticas da produção cultural própria da 

cultura urbana e seus diferentes matizes, com cheiro de terra e histórias que nascem do 

interior de nossas raízes da cultura popular.  

             Reiteramos o destaque feito pelos professores aos espaços de apreciação 

artística como lugares de grande contribuição para sua formação. Esse aspecto é 

apresentado pela maior parte dos professores. Essa dimensão é significativa por permear 

suas práticas educativas de uma racionalidade estética, que oxigena os parâmetros 

pedagógicos já engessados e obsoletos ainda presentes na cultura escolar, os quais 

obstaculizam o processo criador de professores e alunos.  

 Esses elementos estão enraizados na "impessoalidade da pedagogia técnico-

científica dominante", de que fala Larrosa (2006), quando argumenta sobre a 

necessidade da profanação dessa racionalidade ainda subjacente a certas práticas da 

cultura escolar. Alguns professores narraram sobre os modos de apreciar realidades não 

exclusivamente artísticas, com esse olhar estético-crítico. Conforme Sacristan (2008) e 

Demo (2006), os programas de formação precisam de redimensionamento do modo 

como concebem os tempos e espaços formativos com o fim de sintonizar a 

complexidade intercultural.  

 Nessa direção, percebemos o significativo contributo da colaboração entre 

diferentes racionalidades nos fazeres artísticos em processos formativos, sobretudo 

interação de racionalidade pedagógica presente nas ideias e ações de professores que 

estão habituados à rotina escolar e artistas-artesãos, que lidam com estéticas, 

denominadas por Garcia Canclini de ―gêneros impuros‖. A imagem apresentada a 

seguir
39

 expressa essa abertura ao pensamento criador proporcionada pelo trânsito entre 

diferentes estéticas profanas, configurados nos fazeres das Artes, mediados pelas 

tecnologias digitais.  

 Enquanto arte-educadores preferiam não arriscar na manipulação do programa 

de Desenho, o artista também presente nas interação de fazeres e reflexões sobre a 

imagem digital na educação, igualmente leigo no uso da ferramenta, não hesita em errar 
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 Ensaio feito pelo artista Antônio Lopes no aplicativo Draw do BrOffice 2.4 durante a realização do 

Projeto colaborativo Educação e Artes Visuais, no Núcleo de Tecnologia Educação – CRP, 2006  
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e imprime seu gênero com o pincel digital. Percebemos sua iniciativa como propriedade 

desenvolvida pela racionalidade estética do seu fazer artístico, que dilui barreiras para 

outras aprendizagens, aspecto ausente da Educação Estética de muitos educadores, 

como ferramenta peculiar na operação de autonomias e autorias teimosas, que altere a 

passividade do imediatamente dado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliação da percepção estética pelos processos de aprendizagem colaborativa 

Prof. 16  

09/2006 

Ontem quando terminou a nossa aula entrei nos Correios, na galeria, e me deparei com 

obras bem interessantes. Que tal a nossa aula acontecer neste espaço! 

Prof. 19  A verdade é que todos nós somos totalmente ou quase totalmente ignorantes em relação a 

arte. E a culpa não é nossa, apenas fomos criados numa sociedade que não aprecia a 

verdadeira arte. Neste ano, fomos a quantas peças de teatro? Ou na nossa vida inteira? 

Quais os museus que conhecemos? 

Prof. 04  Isso! um projeto de formação colaborativa tem que pensar em espaços diversificados de 

formação. Esse de apreciação é fundamental; ir onde a arte está e ler arte onde nós 

estamos. 

Prof. 10  Olha, até mesmo olhando um prédio pode-se perceber que nele existe arte. 

 

 

Prof. E 

O meu propósito quando viajo é conhecer museus, Igrejas antigas. Então, o que a gente 

vê muito no interior do Brasil, gente, são coisas maravilhosas que a gente descobre, 

porque eu achei (a artista) Goandira uma riqueza. A gente foi conhecer Goiás Velho que 

fica vizinho a Goiânia. Eu tenho fotos com ela, com os quadros. Ela tem a sensibilidade 

de pegar a areia e transformar em paisagens, em quadros, em rosas. Aquilo é uma 

maravilha! É preciso ter uma sensibilidade muito grande. Ela disse que na infância o pai 
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dela saía a passeio pelos arredores da cidade e ela achava bonita as cores da areia. Você 

chega na casa dela, agora tem um ateliê, uma mesa muito grande, rústica, uma coisa 

simples cheia de pirezinhos com as cores de areia. E ela foi premiada, ela foi levada para 

os Estados Unidos porque eles acharam aquela técnica muito importante e nós aqui no 

Brasil nem conhecemos. 

Prof. F04 Prof. E foi ver a exposição da Sinhá D´Amora, viu as medalhas e olha só a história que 

ela trouxe pra gente. 

Prof.C A coisa que eu mais aprecio assim em uma cidade são aqueles prédios antigos. Quando 

eu vou a Recife faço questão de ir a Olinda, vê Recife antigo. Aonde vou, me inteiro 

muito com arte, gosto de visitar museus, gosto de ver prédios antigos, música, gosto de 

música mais antiga, forró, eu gosto mais é de forró pé-de-serra. 

 

Nos processos formativos em que os professores compartilham suas perspectivas 

estéticas sobre diferentes paisagens e obras, os saberes acontecem advindos de múltiplos 

níveis de reflexão e de conhecimentos que transitam entre as narrativas e análises 

produzidas, convergindo sempre para o que interessa aos professores: a sua formação e 

a prática da Arte-Educação na escola de modo significativo.  

O mundo moderno, todavia, com sua automação audiovisual, requer do 

professor uma educação do olhar menos utilitária e imediatista, capaz de inquietar-se 

com o óbvio da realidade que o cerca — flores, pássaros, árvores, vozes, ruídos, 

motores — de modo que o exercício da sensibilidade possibilite reinventar a rotina e 

desacostumar os sentidos da ―anestesia‖, da negação dos sentidos, ao modo da 

Pedagogia da Arte desenvolvida pela ACIC. Neste sentido, a apreciação compartilhada 

deve revestir-se de sentido crítico da racionalidade que impulsiona a questionar o 

condicionamento do nosso modo de ver e olhar o mundo próximo de nós (DUARTE JR, 

2007). 

O encantamento demonstrado pelos professores no que concerne à apreciação 

demonstra ser esta uma dimensão pouco familiar em suas estéticas do cotidiano do 

trabalho e formação docente. Consoante Silva (2006), o sentido do conhecer em Arte 

não se configura em uma dimensão isolada: 

Somente experimentar é se deixar embalar na sensação da expressividade 

plástica. (...). Somente obter informação acerca do assunto é apenas tornar-se 

próximo da arte intelectualmente (...). Somente saber codificar é tornar-se 

apto a fazer apenas a leitura da escrita pictográfica existente na obra de arte. 

(P. 83). 

 

Essa afirmação é por demais didática, no sentido de apreender a abordagem 

triangular como modo de engendrar uma compreensão ampla e consistente do campo 

específico da Arte-Educação. Este mesmo autor, contudo, especialista na área das Artes 

Visuais, atuante na produção artística e arte-educador, conhecedor da realidade das 

escolas públicas, admite que os cursos para a formação docente, voltados para  o ensino 
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das Artes, estão alheios à urgência de promover projetos formativos que promovam o 

compartilhamento de saberes da Arte-Educação no contexto da cultura escolar.  A 

política curricular não contempla ―procedimentos didáticos, que possam construir a 

formação acadêmica de professores de Artes‖.  

É nesta lacuna que a pesquisa em espaços de aprendizagem próprios do 

cotidiano do trabalho docente parece propícia ao desenvolvimento profissional do arte-

educador atuante na escola. Os projetos de formação permanente voltados para essa 

clientela devem ser pensados com estes professores. Essa possibilidade é aventada pelos 

professores coprodutores do nosso estudo, quando percebem que, entre eles mesmos, os 

projetos colaborativos podem ser realizados.  

A rede pública de ensino configura-se com diferentes arte-educadores, cujo 

capital cultural diversificado demonstra condições de contemplar as três dimensões 

metodológicas abordadas do conhecimento específico das Artes: apreciação, 

contextualização e produção. A esse patrimônio podem ser somadas as experiências de 

ensino e de formação desenvolvidas em outros espaços não escolares, como é o caso das 

ONGs e demais agentes sociais interessados em fazer valer o papel da Arte-Educação 

na formação escolar. 

Segundo Albano (2008), as imagens podem alimentar a imaginação dos alunos 

que pretendem ser professores. Talvez possamos daí vislumbrar uma metodologia que 

tenha como base os processos da imaginação. Existe hoje, nas escolas, a cópia 

institucionalizada, a cópia culta, a tal chamada ―releitura‖. Os professores propõem para 

seus alunos o mesmo Miró, e todos fazem Miró, apresentam Klee, e todos fazem Klees. 

Substituíram o Pato Donald, o Mickey pelos artistas: a cópia culta; mas o potencial 

criador não corresponde à padronização.  

Como podem os trabalhos regulados promover curto-circuitos perceptivos? O 

trabalho com a imaginação articulado às estéticas do cotidiano faz a diferença no 

sentido de desregular e ampliar a dimensão da fruição para projetos formativos que 

incluem as demais dimensões necessárias à formação do arte-educador crítico e criativo. 

Como vimos, o projeto desenvolvido pela ACIC já tem consolidados em sua trajetória 

elementos didático-epistemológicos que possibilitam uma formação colaborativa que 

promova a educação da sensibilidade para a leitura e operação de paisagens plásticas e 

sonoras das estéticas do cotidiano.  

Essas ações constituídas ao longo do percurso formativo alteram 

significativamente o potencial de autonomia no processo de aprendizagem entre os arte-
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educadores e os alunos, numa compreensão freireana de que todos ensinam e todos 

aprendem, sem que nenhum se furte às responsabilidades específicas de cada nível de 

conhecimento e experiência. 

 

6.4 O conhecimento pedagógico da matéria, concepções, práticas curriculares e 

suas implicações na formação e no trabalho do arte-educador 

 Em sua maior parte, as discussões ocorridas entre os arte-educadores foram 

intencionalmente direcionadas pelo interesse em aprender de modo colaborativo sobre 

os conhecimentos artísticos voltados para o ensino das Artes. Cada curso, técnica 

ensaiada, experiência vivida, livro ou qualquer outro conhecimento compartilhado foi 

visto pelo prisma da dimensão pedagógica e das estéticas do cotidiano de suas 

experiências como pessoa e como profissional da Educação.  

 Os conhecimentos das Artes a serem ensinados fazem referências aos estudos de 

Schulman (1986) sobre o conteúdo pedagógico da matéria, mas, no caso da Educação 

Estética, vão além de sua compreensão, quando não se restringem a proposições 

didáticas generalizantes, nem tão-somente ao saber escolar. Compreendemos essa 

proposição no contexto dos saberes produzidos com arte-educadores, articulando suas 

experiências e estéticas do cotidiano, conhecimentos das linguagens artísticas e análise 

crítica da cultura docente contextualizadas na escola e de saberes advindos da 

compartilha das diferentes fontes culturais em trânsito nos encontros formativos que 

ocorreram na pesquisa de campo. 

 Os professores do projeto de Educação Musical, em suas conversas virtuais, 

discutiram muito sobre os diferentes modos de possibilitar um processo de 

musicalização nas escolas e na formação dos professores. Essa reflexão foi muito rica, 

em razão da presença de professores especialistas no grupo. Foram discutidas diferentes 

compreensões de prática musical, como vivências estéticas no Canto, na execução de 

instrumentos e no uso de softwares.  

Essa discussão foi significativa pela dificuldade encontrada pelos arte-

educadores, ao manusearem as ferramentas presentes nos programas e não se sentirem à 

vontade para desenvolver experiências de musicalização, tendo esses programas como 

mediação, pela não-familiarização com a cultura digital. Nas conversas online a seguir, 

eles não explicitam essa situação que ensejou constrangimento. Ao contrário, buscam 

dar evidência ao aprendizado efetivado com as contribuições dos professores 

especialistas para o estudo dos elementos básicos da Música, ressaltando os modos de 
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ensinar Música na escola: 

 

Estudo sobre a aprendizagem musical na escola 

Prof. 15  

11/2006 

Quero começar por agradecer ao Prof. ... a aula-relâmpago sobre ritmo, melodia e 

harmonia, que nos deu no último encontro presencial. Confirmei tudo no Texto 07. 

No texto 07, os itens "Em sala de aula - Trabalhando com as ídéias" são bem práticas. 

Voltando para o texto 07, dicas importantes como não permitir que as crianças realizem 

esforço vocal, sem gritar, cantando sempre suavemente, é que podemos mudar o quadro do 

ensino de música. 

Prof. 04  O texto 07 é Musicalização e Musicalidade. 

Prof. 06  É importante também, em prática coral infantil e adolescente, não se preocupar 

demasiadamente com a classificação vocal (tenor, baixo, contralto, soprano) já que os 

garotos e garotas estão em uma fase de voz ainda indefinida. 

Prof. 20  Geralmente eles gostam de música com som muito alto e cantam também neste tom. 

Prof. 04  Uma iniciação musical básica pode ser praticada com responsabilidade desde que o 

professor envolvido, músico ou não, queira aprender juntamente com seus alunos. 

Prof. 06  É importante que através do conhecimento dos elementos básicos da música (melodia, 

harmonia, tonalidade, etc) o aluno possa perceber que uma música não foi feita pra todos 

cantarem na mesma freqüência que toca nas rádios. Pode ser prejudicial à voz. 

Prof. 04  O texto fala sobre esse cuidado que devemos ter. Na realidade, as escolas têm poucos 

músicos. O que fazermos para aprender juntos, professores e professores, professores e 

alunos?! 

Prof. 06  Através da prática cotidiana com atividades que envolvam didaticamente os elementos 

básicos da música. 

Prof. 04  É o que tentamos fazer em alguns momentos. O que você achou de nossas experiências de 

fazer música no computador? 

Prof. 06  Acho importantíssimo esse contato com os softwares que o curso está nos proporcionando 

Prof. 15  Acredito que, no ambiente mais silencioso, que permita maior concentração, lograrei mais 

êxito. 

 

  

 Em outras conversas do chat, os professores sugerem a realização de estudos 

mais próximos de suas experiências e de seus conhecimentos prévios, pela apreciação 

musical. Desse modo, o programa foi sendo alterado conforme as sugestões que para 

eles pareciam mais significativas, sempre fundamentadas em textos que estavam 

disponíveis para leitura. O tema musicalização foi discutido como conteúdo e ao mesmo 

tempo como estratégias de ensino, sempre articulando os saberes acadêmicos, escolares 

e das experiências estéticas dos professores. 

  Independentemente dos meios e dos espaços a serem utilizados na formação, os 

saberes  produzidos pelos professores nos ambientes virtuais indicam que desenvolver 

projetos colaborativos, especificamente na formação de arte-educadores, requer 

objetivos abertos à participação de todos os envolvidos no planejamento e contínua 

avaliação das ações. Demanda uma revisão da ideia que a escola tem de Arte-Educação 

para lhe conferir a devida importância e, por isso, considerá-la como saber específico 
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que os professores precisam conhecer e vivenciar, a fim de que sejam significativos para 

os próprios professores, para os alunos e a escola no alcance do seu objetivo maior que 

é a aprendizagem efetiva de sua clientela. 

  A estruturação do conhecimento pedagógico do conteúdo a ser vivenciado por 

professores e alunos como estéticas do cotidiano escolar exige uma constante relação 

com os acontecimentos da escola. Desse modo, a própria escola, a comunidade escolar, 

participa do processo formativo, a fim de que o contexto escolar também seja arejado 

pela racionalidade aberta que a Educação Estética poderá proporcionar. Do contrário, 

fica bem difícil haver alterações no entendimento da Arte-Educação como atividade 

decorativa ou conhecimento reproduzido a ser repassado para os alunos, descolado de 

suas manifestações culturais e da cultura do professor.  

  Ao trazer os estudos de Schulman para o nosso campo de investigação, 

compreendemos que a diferença entre um músico e um professor de Música é que o 

segundo, além de ter o conhecimento teórico e prático, próprio do campo musical, o 

educador musical que, pela nossa cultura escolar, preferimos denominar de arte-

educador, precisa transformar os conhecimentos produzidos no campo musical em 

conteúdos compreensíveis aos alunos, levando em consideração os níveis de 

aprendizagem e as condições próprias da escola.  

  Como já nos referimos, ações isoladas não criam condições para uma Educação 

Musical significativa. A escola, como comunidade de aprendizagem em processo de 

Educação Estética, é que pode favorecer o trabalho do professor. O educador deve se 

inserir também nesse processo de aprendizagem, com o fim de elaborar saberes em 

colaboração que resultem no trabalho dialógico com as outras áreas do currículo e 

demais manifestações culturais, estabelecendo as diferenças e semelhanças entre a 

linguagem musical e as demais expressões do conhecimento de mundo, na perspectiva 

multirreferencial. É nessa ação reflexiva, essencial ao processo de ensino-aprendizagem 

que o autor identifica os restantes conhecimentos do professor.  

  É o conhecimento pedagógico do conteúdo que permite ao docente perceber as 

múltiplas variantes subjetivas próprias da contingência da ação pedagógica. Ao 

professor cabe usar da sensibilidade de um artesão para que, antes, durante e após a 

prática educativa, encontre elementos que tornem a aprendizagem mais fácil ou mais 

difícil. A atenção para os saberes edificados entre professor e alunos e entre os próprios 

alunos é essencial ao professor, no sentido de constituir outros modos de apresentar o 

conteúdo e lançar mão de mediações exigidas pelos contextos situados das experiências 
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dos alunos, a fim de alcançar o objetivo da aprendizagem. 

  Percebemos a importância dos estudos de Schulman para o descortinamento dos 

saberes docentes constituídos na prática educativa. Na compreensão do autor, não é 

possível dicotomizar o conhecimento do conteúdo e o conhecimento pedagógico da 

matéria a ser ensinada, visto que um só tem sentido quando tem o outro como referência 

e vice-versa. O conhecimento pedagógico da matéria não é um conhecimento geral, 

aplicável em qualquer contexto específico, pois está sempre relacionado a situações 

contingentes de ensino, às condições do professor e às experiências de ambos os 

sujeitos participantes da ação de ensinar e aprender.  

  A título de ilustração em nosso campo de estudo, podemos falar de variegados 

conhecimentos pedagógicos relacionados às fontes culturais nas quais os professores 

estiveram inseridos. Os saberes pedagógicos tomam diferentes configurações em 

professores, cuja formação gravita ao redor da cultura musical do conservatório, de 

outro professor que transitou por grupos de cultura popular, em professores com 

trajetória formativa, tanto na universidade quanto nos grupos de Música, e daqueles que, 

desde cedo, se encontravam inseridos em quaisquer espaços formativos listados há 

pouco e, simultaneamente, atuavam como educadores na cultura escolar.  

      Neste sentido, o conhecimento pedagógico do conteúdo traz em si a coloração 

das experiências dos professores e das fontes de saberes reunidos nos diferentes campos 

onde essas experiências ocorrem. A aprendizagem colaborativa na perspectiva 

intercultural considera a heterogeneidade dessas experiências culturais, quando não 

isoladas, um mosaico fértil na conformação de projetos significativos na formação e no 

trabalho da Educação Estética escolar. 

  No contexto escolar, no qual atuam os professores colaboradores de nosso 

estudo, nem sempre o professor encarregado de trabalhar a disciplina Arte-Educação se 

sente em condições de lidar com esses tipos de conhecimentos elencados por Schulman, 

visto que, em sua maior parte, os próprios professores se consideram desprovidos tanto 

do conhecimento do conteúdo quanto do saber curricular. Essa situação tem sérias 

implicações no entendimento e configuração da prática docente e do processo formativo 

desses professores. Na situação apresentada há pouco, quando alguns professores se 

acharam constrangidos por não conseguirem realizar atividades de musicalização 

mediados pelos softwares de notação musical, o problema se ampliou por conta de a 

atividade partir de dois conhecimentos ainda estranhos aos professores: a Informática e 

a escrita musical convencional. 
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  Neste sentido, os próprios professores percebem, ao sugerirem a alteração do 

programa de estudos, que os conhecimentos das Artes a serem ensinados são 

compartilhados e produzidos, quando o processo formativo inclui os seus códigos 

culturais a respeito do universo musical, ao modo realizado pela ACIC, abordado no 

capítulo anterior. Abordar sobre os conhecimentos a serem ensinados requer atenção 

para os contextos formativos dos professores e seus múltiplos currículos culturais. Essa 

demanda de valorização do professor como profissional produtor de saberes singulares 

questiona os processos formativos, os quais, em sua maior parte, ainda se pautam pela 

racionalidade técnica, quando o conhecimento  de orientação conceitual é considerado 

suficiente para o exercício da profissão de professor.  

  Freire e Habermas, em nossa compreensão, contribuem com pressupostos 

complementares para identificarmos e ensaiarmos propostas formativas com base numa 

racionalidade ampla e aberta. O conhecimento se constitui no diálogo entre sujeitos que 

se respeitam epistemologicamente, levando em consideração o fato de que todos, 

formadores e formandos, ensinam e aprendem, cada um colaborando segundo seu nível 

de reflexividade e de cultura. 

  No momento da elaboração de propostas formativas, o conhecimento de caso, na 

acepção de Schulman, traria considerável contribuição no sentido de aproximar a 

proposta curricular das demandas dos professores. Essa ação levaria a uma sistemática 

aproximação da cultura escolar não como de costume: um espaço de aplicação de 

teorias ou de execução de programas curriculares. O conhecimento de caso pode 

promover o ambiente formativo como produtor de conhecimentos, cujas rotinas e 

engessamento de práticas exigem ações investigativas em colaboração entre diferentes 

profissionais e instituições. A relação com os saberes deve engendrar relações 

epistemológicas longe da perspectiva vertical e hierárquica, entre quem sabe e quem 

não sabe, mas como relação entre diferentes saberes, tendo em vista múltiplos diálogos 

sobre as problematizações apresentadas. 

  O conhecimento estratégico também é essencial em projetos formativos, sendo 

que possibilita uma sistemática aproximação da escola e de suas estéticas do cotidiano, 

identificando experiências de sucesso e aquelas reinventadas em condições não 

satisfatórias.  Nos saberes acima citados, encontramos esses diferentes conhecimentos 

e modos de apresentação. Em relação ao conjunto de conhecimentos produzidos na 

prática escolar, alguns professores resistem em relatá-los ou mesmo admitir sua 

existência. São muitas as razões percebidas.  
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  Dentre elas, constata-se principalmente entre professores que têm o que 

podemos chamar de domínio do conteúdo, pelo fato de terem uma formação acadêmica 

em uma determinada linguagem artística. Estes professores dizem que, de modo geral, a 

escola não dá condições de fazer o que eles gostariam de realizar. Um segundo grupo 

sustenta que não têm o domínio do conteúdo e por isso precisam de formação. Em 

contrapartida são estes professores que mais compartilham seus conhecimentos de caso 

e estratégico, pois também em sua trajetória de trabalho e formação formulam 

conhecimentos estratégicos tendo em vista obter o domínio do conteúdo.   

  Os saberes compartilhados entre os professores, entrementes, nos fazem 

constatar a função primeira da escola. O conhecimento do conteúdo é essencial. Os arte-

educadores, nossos copesquisadores, são unânimes em confirmar essa carência no 

quadro de professores que lidam com Artes na escola pública. Esse domínio do 

conteúdo, de acordo com Fiorentini et al (1998, p. 315), ―é fundamental para que o 

professor tenha autonomia intelectual para produzir o seu próprio currículo‖ para que 

ele mesmo seja mediador entre o conhecimento produzido e o saber escolar.  

(...) o problema acontece quando, na relação teoria-prática, concebemos o 

saber teórico ou aqueles oriundos da produção científica como verdadeiros e 

indubitávies, diretamente aplicáveis na prática. (...) O saber do professor, 

portanto, não reside em saber aplicar o conhecimento teórico ou 

científico, mas sim,saber negá-lo, isto é, não aplicar pura e simplesmente 

este conhecimento, mas transformá-lo em saber complexo e articulado ao 

contexto em que ele é trabalhado/produzido. Mas convém lembrar mais uma 

vez: só negamos algo se o conhecemos profundamente. (Fiorentini et al, 

1998, P. 319).  

 

  Percebe-se, contudo, que os modos de seleção dos conteúdos e elaboração do 

conhecimento da matéria a ser ensinada resultam do tipo de educação formal recebida 

pelos arte-educadores, o qual ainda se pauta em sua maior parte pela racionalidade 

instrumental que isola o conhecimento técnico do diálogo teórico-prático com os 

conhecimentos de caso e curricular. Esse tipo de formação, no intuito de sanar a 

carência do conhecimento do conteúdo, no contexto do trabalho docente dos arte-

educadores, não resulta em benefício para a função da Arte na escola. Antes, confirma a 

desvalorização do professor, fazendo com que professores, uma vez conseguindo fazer 

um curso dessa natureza, na primeira oportunidade, abandonam a escola. 

 No desenvolvimento dos projetos mediados pelas tecnologias digitais, 

particularmente no PEM, conforme vimos nas conversas online, no início deste item,  

ao promovermos os encontros entre arte-educadores em ambientes virtuais, os 

professores sobrepunham os conteúdos e atividades mediadas pelo computador em 
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relação às experiências e saberes articulados à sua prática. Na terceira etapa da pesquisa, 

entretanto, cujos saberes práticos veremos no quadro seguinte, a apreciação de uma obra 

ou leitura de um texto fazia emergir uma intensa exposição de saberes narrativos sobre o 

tema discutido ou mesmo a construção coletiva de saberes de interesse do grupo. 

 

Narrativas dos saberes práticos do ensino das Artes 

 

 

Prof. D. 

08/2007 

Aquela música Aquarela do Toquinho eu coloquei uma vez cartolina e papel madeira na 

parede, em vários pontos da sala, em todas as 04 paredes. Dividi (a turma) em pequenos 

grupos. Antes a gente ouviu a música, a maioria dos alunos já conhecia essa música, 

conhecia a letra... Eu perguntei: o que aparece pra gente desenhar? Os alunos diziam: 

ah professora, tem o sol, tem o castelo, tem o avião, tem o foguete, o guarda-chuva. 

Então eu espalhei pra esses grupos giz de cera, lápis de cor e comecei a música e pedi pra 

que eles desenhassem o que eles lembrassem, antes. Então eles começaram a desenhar 

em grupos, numa mesa... quatro crianças numa folha só (risos). Parei a música, então eles 

pararam de desenhar. Aí eu pedi pra trocarem os grupos. Então o grupo que foi pra outro 

quadro disse: ah, mas o castelo ficou muito grande professora. Como é que vou colocar o 

rio, porque tem uma ponte... Aí é uma forma de estudar a perspectiva e eu não sabia o 

nome... primeiro plano (diz outra). Se o castelo está pequeno põe alguma coisa a frente, 

porque ficaria no primeiro plano. 

 

 

Prof. A 

Eu fiz um trabalho diferente. Eu fiz o ditado de uma obra de arte. Eu peguei a tela 

"quadro de... de Van Gogh e comecei a dizer pra eles o que (só) eu estava vendo. Estava 

fazendo o ditado da obra de arte e eles foram desenhando. Quando eu dizia assim: 

estou vendo dois quadros na parede. Que parece professora? (eles perguntavam). Eu não 

tenho parede. Eu comecei com um trabalho simples pra depois falar com eles a questão 

da perspectiva, a questão do primeiro plano, do segundo plano. Mas eles ficaram 

doidos! Quando eu começava a dizer o que tinha no quadro eles começavam a dizer: o 

meu quadro tá muito pequeno, não vai caber, porque eles não têm a noção do espaço, 

desenham só num pequeno espaço, eles não querem ocupar o espaço, foi uma confusão...  

 

 Numa dessas narrativas, o Prof. A compartilhou seus processos de criação, 

articulando experiências estéticas e saberes pedagógicos com outros professores e com 

seus alunos, tendo o cuidado de registrar esses processos numa narrativa poética, como 

elemento esquemático de planejamento de suas atividades. O planejamento, o currículo, 

a avaliação e outros elementos citados apresentavam-se encadeados, configurando um 

mosaico formativo.  

Toda vez a gente saía da sala dela com a obrigação de voltar no dia seguinte 

com o diário, o que aconteceu... e isso pra mim foi muito importante porque o 

que eu fazia antes eu comecei a criar metodologia. Não foi só escrever por 

escrever, mas começar a fundamentar o meu trabalho com o que eu sabia e 

com que outras pessoas também sabiam. Então isso foi muito importante, 

esse processo (...). "Sobreveio que no começo do ano surgiram as nossas 

discussões sobre currículo. E uma coisa que me chamou muita atenção: em 

vez da gente discutir quais seriam os nossos nortes, a gente estava com um 

bocado de livro no nosso colo vendo o índice pra saber que tipo de conteúdo 

(que seria selecionado para ser ensinado). Eu achei aquela história esquisita, 

porque eu, enquanto professora, abomino todo professor que segue índice de 

livros. Eu comentei com as meninas, com a Rosa, com a Clélia: tem alguma 

coisa errada nesse processo porque não é por aí. A gente primeiro precisa 

saber, qual vai ser o nosso norte, enquanto metodologia, o que é que nós 

vamos assegurar para nossos alunos. (Prof. A Out. 2007)". 
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 Desse modo, a narrativa transformava-se num discurso escrito de processos 

formativos, decorrentes de sua inserção em múltiplos espaços culturais. Essa 

peculiaridade narrativa nos fez perceber espaços que intencionalmente têm a 

aprendizagem  — a coletividade que não é a soma, mas a compartilha de bens, valores e 

competências no dizer de Silvino (2007) — como princípio norteador de seus objetivos 

formativos, como é o caso do espaço de trabalho e do curso de pós-graduação que a 

Profª. A estava para concluir.  

 Os princípios e objetivos que norteiam essas intersubjetividades às quais essa 

professora integra são permeados pelo que chamamos de racionalidades estéticas, que 

entendem o processo criador como caminho descontínuo, artesanal e colaborativo. 

Conforme registramos há instantes, o movimento coral do Ceará, particularmente 

desenvolvido em Fortaleza, liderado por Izaíra Silvino, e o trabalho com a imaginação e 

experiências estéticas na artesania da cena do Teatro Radical, dissertado por Quinto 

(2008), estão presentes nesses processos formativos narrados por essas professoras e 

confirmados por outros pares presentes. 

  O ato narrativo possibilita a elaboração de conhecimentos pedagógicos da 

matéria pela sua faculdade de compartilhamento das experiências, diferentemente da 

passividade provocada pelos media. É uma conversa de duas vias, o diálogo, a ação e a 

contestação e não o mero assimilar passivo de informações. Além disso, projetos 

formativos que promovem a conversa entre os arte-educadores intencionalmente visam 

ao contato sensível de seus contextos culturais, que, na compreensão de Silvino (2007), 

não é apenas para salvaguardá-los, no sentido armorial, mas também reinventá-los 

juntamente com outros saberes e suas tecnologias (DUARTE JR., 2004 p. 88).  

  Nessa direção, percebemos nos estudos de Zeichner que a pesquisa-ação tem 

como características o trato com o conhecimento da matéria a ser ensinada. Sua 

perspectiva de produção de conhecimento parte do interesse em discutir junto aos 

professores as questões curriculares em suas problemáticas específicas do conteúdo, 

compartilhando e desenvolvendo conhecimentos pedagógicos específicos ao conteúdo, 

não isolado, entretanto, do contexto sociopolítico.  

  Ao relatar sobre projetos de pesquisa-ação no ensino de Matemática para a 

escola elementar, Zeichner (1998) enfatiza o diálogo entre as pesquisas na área estudada 

com os professores e o conhecimento pedagógico do conteúdo que emerge na 

aprendizagem com múltiplas interfaces da cultura docente nessa área. Em outro 
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momento, pesquisas realizadas nesse paradigma situam o estudo de questões 

curriculares nas áreas humanas menos valorizadas no currículo escolar. Destaca, porém, 

a noção de que, além de qualquer conhecimento compartilhado ou engendrado, o 

sucesso obtido é ―o respeito pelos professores e pelos seus conhecimentos‖. 

(ZEICHNER, 1998, p. 219).  

  O enfoque curricular em um ou mais campos específicos de ensino se 

desenvolve de modo a ser compreendido inerente a uma dimensão intercultural, 

investigando a própria prática, as condições sociais de seu trabalho, o contexto 

socioeconômico e cultural no qual estão inseridos. Durante o compartilhamento de 

saberes, professores e acadêmicos percebem que importantes conhecimentos 

consolidados em suas estéticas do cotidiano passam despercebidos, ―tácitos, implícitos e 

rotineiros‖, não compreendidos como senhas ou códigos para compreensão e resolução 

de problemas que também se apresentam como rotineiros.  

À medida que o professor reflete sobre sua ação, sobre sua prática, sua 

compreensão se amplia, ocorrendo análises, críticas, reestruturações e 

incorporação de novos conhecimentos que poderão respaldar o significado e 

escolha de ações posteriores. (GERALDI et al, 1998, p. 256). 

 

  Aos professores passa despercebido também o fato de que, ao refletir 

coletivamente sobre suas práticas, fazendo análises significativas para sua prática e, 

consequentemente, para sua formação, estão teorizando, inventando saberes e, 

outrossim, concedendo consistência ao campo específico de estudo, trabalho e 

profissionalização. É importante observar que estes aspectos deixam de ser fictícios 

quando a proposta formativa na perspectiva colaborativa tem explícita essa meta, 

incorrendo, em ação contrária, em uma falsa ―ilusão de reflexão‖
40

. 

 Pensar e realizar um programa curricular numa dimensão intercultural para a 

Educação Estética exige uma revisão nos modos como a escola mobiliza os saberes a 

serem ensinados na atualidade, para que a atitude de trabalho e de aprendizagem 

obtenha espaço nas interações, tanto no âmbito do planejamento das ações como na 

própria prática educativa. No que diz respeito a Arte-Educação, essa relação fica ainda 

mais verticalizada ou unilateralizada, restringindo o olhar dos arte-educadores no modo 

de organizar os conteúdos da Arte-Educação escolar. 

 Os arte-educadores compartilharam sua insatisfação quanto ao currículo de Arte-

Educação, por vezes, ser pensado tendo como única referência os conteúdos 

apresentados nos livros, quando os professores são orientados a selecionar temas 
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 Grifo dos autores. 



240 

 

aleatoriamente, indiferentes aos contextos culturais da própria região, das próprias 

experiências dos professores e dos alunos. Essa atitude faz com que não haja 

envolvimento com suas experiências, dificultando as possibilidades de conduzir a 

disciplina tendo as estéticas do cotidiano como eixo da aprendizagem colaborativa.  

Sobreveio que no começo do ano surgiram as nossas discussões sobre 

currículo. A gente fez uma discussão sobre o que é currículo e antes disso, no 

dia 31 de janeiro, nos reunimos com o pessoal da SEDAS para falar sobre 

currículo. E uma coisa que me chamou muita atenção: em vez da gente 

discutir quais seriam os nossos nortes, a gente estava com um bocado de 

livros no nosso colo vendo o índice pra saber que tipo de conteúdo (seria 

selecionado para ser ensinado). Eu achei esquisita aquela história, porque eu 

abomino todo professor que segue índice de livros. Eu comentei com as 

meninas: tem alguma coisa errada nesse processo porque não é por aí. A 

gente, primeiro, precisa saber, qual vai ser o nosso norte, enquanto 

metodologia, o que é que nós vamos assegurar para nossos alunos? (Profa. V. 

06/10/2007). 

  

 A reflexão compartilhada desta arte-educadora mostra que o fato de ter os 

conteúdos apresentados nos livros como ponto de partida para discutir a formulação do 

currículo para o ensino de Artes se mostra vazio de significado, pela ausência de 

articulação com as experiências estéticas de professores, alunos e da própria cultura 

local. Em consonância com essa situação, os Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte 

ainda apontam outro aspecto que se revela no "enorme descompasso entre a produção 

teórica (...) e o acesso dos professores a essa produção, que é dificultado pela fragilidade 

de sua formação, pela pequena quantidade de livros editados sobre o assunto" e a visão 

da escola tendo a Arte como atividade decorativa (BRASIL, 1997 p. 31).  

 Historicamente, a Educação Estética vem tomando diferentes rumos, sendo que 

a denominação de ―ensino das artes‖ é assinalada por Duarte Jr. como ―uma tendência 

racionalista que tomou conta do meio artístico e parece ter se espraiado entre os 

defensores da arte no âmbito educacional‖. (2004, p. 27). A organização curricular 

geralmente resume-se a informações sobre obras, artistas e movimentos artísticos, 

distantes da maior parte da vida cultural de professores e alunos. Desse modo, há uma 

ausência de preocupação de como acontecem a percepção e a sensibilidade cotidianas.   

Na compreensão de Bourdieu, a escola opera a formação cultural pelo sistema de 

classificação organizado na estrutura curricular, incluindo os mecanismos de avaliação e 

outros elementos que, dissimuladamente, ao modo supostamente desinteressado, 

impõem determinados saberes e modos de aquisição cultural. Desta maneira, possibilita 

―o controle simbólico dos princípios práticos do gosto por uma operação completamente 

análoga àquela realizada pela gramática‖, geralmente descolados das estéticas do 
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cotidiano dos sujeitos envolvidos. 

O sistema de ensino, operador institucionalizado de classificações, e suas 

divisões em especialidades e disciplinas que refletem divisões sociais sem 

fim (...) transforma, com toda neutralidade aparente, classificações sociais em 

classificações escolares e estabelece hierarquias que não são vivenciadas 

como puramente técnicas, portanto, parciais e unilaterais, mas como 

hierarquias totais, baseadas na natureza, levando assim, a identificar o valor 

social como o valor ―pessoal‖ e as dignidades escolares como dignidade 

humana. (BOURDIEU, 2008, p. 363). 

 

 Nessa perspectiva, esse modo de pensar e elaborar o currículo de Arte-Educação 

traz consequências para os processos de avaliação que também se tornam esvaziados de 

sentido na Arte-Educação, ao ponto de ser abolida. Há um consenso na cultura escolar 

de que esta disciplina não reprova, uma vez que seus ―conteúdos‖ não são considerados 

no rol de conhecimentos exigidos para o mercado de trabalho. A disposição curricular 

da Arte-Educação, nessa perspectiva ―desinteressada‖, imobiliza o investimento na 

formação do arte-educador e, consequentemente, da formação de conhecimento na 

prática educativa. A percepção da prática como espaço formativo e fértil de saberes, 

entretanto, o pensamento criador, foge ao controle do ato supostamente desinteressado:  

Eu dei uma aula sobre o que é arte para os alunos e fiz quatro perguntas 

depois que dei a aula: durante a aula sobre o tema pude descobrir... tive 

dificuldade de entender... o que mais gostei do tema foi... preciso aprender 

mais sobre... Bem, que avaliação é essa? Eu passei o conteúdo, conceitos de 

arte, tá lá no programa do currículo. Pra que serve essa avaliação? Pra você 

se preparar para o próximo passo. Se a maioria dos alunos tiver dificuldade 

de entender conceitos de arte contemporânea, você reforça na próxima aula. 

Se os alunos dizem que eles precisam aprender mais sobre determinado 

artista, na próxima aula você reforça a questão desse artista. Como eles 

tiveram mais admiração pelo trabalho da Lígia Fagundes ... que era uma 

caixa de baratas, eu reforcei a idéia. Por que ela usou uma caixa de 

baratas? Por que ela usou isso como obra de arte? E casou com as 

dificuldades que eles tiveram que era entender porque aquilo era considerado 

arte. Então é uma forma de avaliar, avaliar não é só você dá uma nota para o 

aluno, é você fazer um feedback com ele. O que eu entendo de arte é a 

mesma coisa que o meu aluno entende de arte? É um modo de resolver 

como a gente pode chegar a um denominador comum nessa história. (Profa. 

V. 06/10/2007).  

 

 Esse debate desenvolve importantes concepções, trazendo as especificidades da 

avaliação na Arte-Educação, apresentação de estratégias de avaliação para desprender-

se de pré-conceitos, fazendo-nos perceber que uma atitude colaborativa no trato com o 

conhecimento faz com que "o professor aprenda com o olhar do aluno". A discussão 

sobre os temas de currículo e avaliação se conclui com a compreensão da obsolescência 

da escola e acerca do papel desordenador que a Arte-Educação pode exercer para que a 

escola reinvente novas relações com os saberes. 

O conceito de autonomia relativa, desenvolvido por Therrien e Loiola (2003), 
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nos mostra que, além da cultura escolar estruturada na racionalidade instrumental que 

tende a convencer o professor a cumprir a restrita função de repassador de 

conhecimentos, revela, nessa área específica do nosso estudo, o arte-educador como 

produtor de conhecimentos, pela transformação da matéria, quando articula seus 

conhecimentos de modo criativo em interação com os alunos. Esse modo de 

compreender a autonomia docente situa-se na dimensão ético-política das intervenções 

do professor.  

A formação do educador e, mais precisamente, do arte-educador, deve 

considerar a discussão e vivência de situações que identificam em suas ações os 

elementos de autonomia que trazem consigo a atitude ético-política e outros elementos 

delimitadores das possibilidades do arranjo de conhecimentos em interação. A arte-

educadora, ao compartilhar seus modos de avaliação, demonstra que tal atividade está 

diretamente relacionada à reelaboração epistemológica que seu comportamento ético-

político provoca no conhecimento específico da Arte contemporânea em diálogo com as 

estéticas do cotidiano de seus alunos.  

 Conforme Nacarato et al (1998), a prática reflexiva na produção de saberes sobre 

a avaliação pode ser uma atividade prazerosa para o professor, quando fornece 

―referências para o prosseguimento do trabalho‖, como também para perceber 

interessantes descobertas, tanto em relação à própria ação pedagógica, quanto aos 

percursos de aprendizagem vivenciados pelos alunos. Se nas demais áreas do currículo a 

racionalidade instrumental esvazia o significado da ação avaliativa, pela centralidade 

que exerce no produto ou resultado final da aprendizagem, essa nocividade se verifica 

de modo mais acentuado na Arte-Educação. O pensamento técnico elimina as 

possibilidades de avaliação, quando esta não leva em conta os múltiplos elementos do 

processo de aprendizagem, especificamente o pensamento criador que traz à tona 

saberes não selecionados previamente para serem ensinados. 

 Outra característica dos saberes é que a configuração do currículo no cotidiano 

escolar centra-se por vezes no modo como o livro didático seleciona e apresenta os 

conteúdos, haja vista as condições de trabalho do professor, cuja cultura disciplinar se 

resume ao acesso do conhecimento veiculado apenas pelo livro didático, o qual ―torna-

se muitas vezes o seu único material de apoio e pesquisa‖. (NACARATO et al, 1998, p. 

91). 

Quando nos voltamos para o contexto curricular específico da Arte-Educação, 

até mesmo o livro didático não é um recurso recorrente e normativo concedido ao 
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professor. Durante nossa pesquisa de campo, quando na etapa de coprodução, nos 

colocamos em atitude de colaboração mútua com a equipe da Secretaria de Educação, 

responsável pelo acompanhamento dos arte-educadores em seu processo de formação 

permanente e do ensino de Arte nas escolas. Na época fomos convidada a participar da 

entrega de livros de Arte-Educação às escolas da rede municipal de ensino. 

Constatamos que os livros foram entregues às escolas, para servirem de consulta aos 

professores nas referidas bibliotecas. O arte-educador continua privado de acesso a um 

material de apoio há muito tempo concedido aos demais professores.      

Há uma justificativa, recorrente nos discursos dos gestores, de que a não- 

existência do livro didático de Arte-Educação na mão do professor e do aluno beneficia 

a ambos, visto que o primeiro não se prenderá aos seus conteúdos e os alunos 

participarão de atividades práticas diferentes que não exigem a realização de estudos 

teóricos. Percebemos, contudo, que a privação do livro didático não assegura abertura 

do currículo de Arte-Educação para outras fontes de conhecimento. A racionalidade 

instrumental que prende a ação pedagógica do arte-educador ao espaço e tempo 

destinado aos demais conteúdos de ensino na escola converge para a disposição com 

que em sua a maior parte os conteúdos são apresentados nos livros didáticos, descolados 

das estéticas do cotidiano de professores e alunos.   

Não é o livro didático o responsável pela suposta acomodação do professor em 

se limitar à exposição de textos informativos sobre Arte-Educação aos alunos em sala 

de aula, mas o caráter instrumental do modo de lidar com o conhecimento artístico, 

compatível com o ritual a que o ensino de Arte é submetido: ―o silêncio, a cópia, o 

ditado‖
41

. Estudos sobre as fontes de saberes de arte-educadores que realizamos em 

2004 demonstram, pelo contrário, um enorme esforço desses professores para reunir 

múltiplos recursos e mediações, constituindo uma proposta curricular ambígua para o 

contexto escolar, já que a estrutura de espaço e tempo fragmenta as possibilidades de 

concretizá-la.  

Como vimos, os saberes advindos dos processos de colaboração perpassam os 

diferentes elementos do processo educacional com os quais os professores lidam. Os 

processos formativos, ao chamar para si a responsabilidade em garantir ao professor o 

acesso ao conhecimento curricular, não o faz de modo significativo sem que criem 

condições para que esses aspectos, próprios da dinâmica escolar, dialoguem com os 
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244 

 

saberes a serem ensinados. 

  As pesquisas de cunho colaborativo que atuam em áreas menos valorizadas do 

currículo escolar, para serem significativas, exigem que a produção de conhecimento 

seja desenvolvido em constante parceria entre os diferentes saberes discutidos há pouco, 

no intuito de perseguir a autonomia relativa que revela o professor como produtor de 

conhecimentos pela transformação da matéria a ser ensinada. Fora dessa perspectiva, a 

razão instrumental também esvazia o sentido do processo avaliativo na Arte-Educação. 

Ao se inserir o professor num programa de formação pela pesquisa-ação, pode-se 

chegar às expectativas apontadas por Demo (2006), no intuito de termos professores 

produtores de seus critérios de avaliação, de materiais didáticos, de competência 

político-cultural, para pensar em currículos provisórios, porque sempre resultantes de 

processos colaborativos e, consequentemente, de pensar, conjuntamente a outras 

instâncias, os próprios tempos e espaços de formação permanente. 
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7 CONCLUSÕES PROVISÓRIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percebemos as experiências estéticas como eixo articulador dos processos de 

aprendizagem que valorizam múltiplos espaços culturais/formativos e os saberes 

advindos das interações promovidas entre arte-educadores e demais sujeitos envolvidos. 

Outro aspecto comum aos projetos desenvolvidos na perspectiva da aprendizagem é a 

concretização de uma Arte-Educação que integre razão e sensibilidade não como parte 

apenas da preocupação de formar o arte-educador para dominar o conjunto de técnicas 

específicas de uma ou mais linguagens artísticas, mas com interesse em estabelecer 

relações de parceria na formulação dos saberes que configuram a própria formação e 

dos saberes a serem ensinados. 

O envolvimento em experiências do fazer artístico, o diálogo com artistas e suas 

obras que proporciona a compreensão de outras racionalidades, o envolvimento da 

comunidade escolar nesse processo de ampliação do entendimento de Arte-Educação 

para além de eventos decorativos e comemorativos, o conhecimento e valorização da 
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cultura local, a sensibilidade investigativa e a vontade política das instituições 

educativas são aspectos a serem perseguidos na formação do arte-educador.  

Os saberes engendrados em colaboração demonstraram que as propostas 

formativas em Arte-Educação na perspectiva da Educação Estética devem buscar a 

dimensão coletiva da escola como grupo a ser atingido no processo formativo, direta ou 

indiretamente. Os dados demonstraram que esse modo de compreender o papel da 

formação em Arte-Educação produz outras concepções que facilitam e favorecem o 

trabalho e a valorização do arte-educador na escola. 

Um dos nossos pressupostos é de que a própria configuração do projeto 

formativo seja um elemento inerente à formação; o princípio de compreensão do 

professor como sujeito investigador exige que este, desde o início, o mesmo seja 

coprodutor na elaboração dos projetos de formação. Entendemos a máxima formulada 

por Mattos (2002) — ―é preciso construir a cultura de colocar-se em problemas‖ — 

como sendo a possibilidade de pôr em questão os próprios processos de formação de 

modo colaborativo, a fim de que haja por parte de ambos — formadores e professores 

— envolvimento e compromisso. 

São muitas as iniciativas de professores, tanto no âmbito da formação quanto da 

prática docente, no intuito de negociar e romper com os entraves de formação e trabalho 

na área do ensino de Artes. Percebemos, entretanto, que ações isoladas não conseguem 

remover essa estrutura constituída historicamente. Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais admitem essa realidade.  

Essa pluralidade de ações individuais representa experiências isoladas que 

têm pouca oportunidade de troca, o que se realiza nos eventos, congressos 

regionais, onde cada vez mais professores se reúnem, mas aos quais a grande 

maioria não tem acesso. (BRASIL, 1997, p. 32.) 

 

A aprendizagem como processo formativo articulado às estéticas do cotidiano 

das escolas deve ser um espaço aberto a ser percorrido por professores, formadores de 

professores, pesquisadores acadêmicos, artistas, gestores e tantos interessados em dar 

significado à Arte-Educação na formação escolar e consequente valorização do 

professor que, em meio a inúmeras ambigüidades, assume esse escorregadio campo 

curricular. Essa valorização passa pelo esforço conjunto de promover os espaços de 

―troca‖, de que falam os PCN. 

Os professores postulam uma formação acadêmica que lhes proporcione 

consistência teórico-prática dos saberes específicos das Artes, articulada com os 

diferentes meios e espaços culturais, sobretudo em sintonia com o seu local de trabalho, 
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a fim de que a escola também possa participar e reconhecer o papel da Arte na 

Educação além da sua dimensão decorativa.  

O motivo de aprofundarmos as práticas formativas do Canto Coral como projeto 

formativo de arte-educadores na UFC e na ACIC, e relacioná-los ao trabalho com a 

imaginação na artesania da cena, é a peculiaridade que esses projetos formativos 

imprimiram nas experiências formativas dos arte-educadores coprodudores da nossa 

investigação, mas que não têm continuidade na formação continuada. O caráter aberto e 

dialógico no modo freireano de conceber o mundo, favorece o desenvolvimento da 

autoria e da autonomia geradas nos processos formativos.  

Além dessa compreensão reprodutivista do currículo e do trabalho docente, a 

orientação dos encontros de planejamento e de outras atividades formativas entre arte-

educadores pelo fazer teatral como trabalho imaginativo na artesania da cena, conforme 

abordado no quarto capítulo, provoca professores a reinventar suas intersubjetividades.  

O trabalho imaginativo com Arte sob esse prisma ―faz emergir outra razão e outra 

sensibilidade‖ que desafiam os professores a se desfazerem das seguranças da rotina 

escolar e a desenvolverem um ―potencial político e autônomo da arte que está na própria 

arte, em sua forma estética em si‖. (QUINTO, 2006, p. 34).  

O Canto Coral torna-se, com efeito, um lugar de aprendizagem na formação de 

arte-educadores, no sentido do saber-fazer ser aprendido coletivamente, pondo em 

diálogo constante com os mais diferentes saberes e experiências em múltiplos lugares 

que proporcionam estéticas do cotidiano. Pensar o Canto Coral como espaço para 

formação de arte-educadores para o trabalho com Arte na escola exige do regente a 

curiosidade pelo imprevisível, do que possa ser inventado coletivamente e ―presença‖ 

na escola, na promoção de saberes sonoros na pauta das estéticas do cotidiano escolar. 

A formação do arte-educador exige aproximação e entendimento do modo como 

a escola se configura hoje e das intersubjetividades gestadas pela instituição escolar 

sobre a Arte-Educação. Percebemos nos grupos de estudos que os professores, ao narrar 

sobre sua trajetória formativa e como se tornaram arte-educadores, ao constatar a 

carência de formação, referiam-se a conhecimentos procedentes da Estética 

hegemônica, descoladas de sua própria cultura. Quando se referiam às contribuições 

estéticas advindas de sua inserção em grupos sociais e da interação com os alunos, 

traziam conhecimentos nos  quais as estéticas fluíam das contingências significativas 

das práticas do cotidiano. 

O compartilhamento de saberes nos grupos de estudos favoreceu a produção de 
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intersubjetividades, onde Estéticas e estéticas contribuíam para o desenvolvimento de 

uma reflexão crítica e múltiplas possibilidades de tornar o currículo de Arte-Educação 

bem mais significativo para os professores e, consequentemente, para os alunos. 

Durante a compartilha de saberes, os conhecimentos das Artes a serem ensinadas se 

mostravam numa visão antropológica, de que fala Richter, envolvendo tudo o que é 

criado: produtos materiais, tais como roupas e bijuterias; produtos sociais e de 

comportamento presentes na ginástica olímpica dos Jogos Panamericanos que alunos e 

professores acompanham com entusiasmo, e produtos mentais, como diferentes 

conceitos elementares do desenho que os professores reinventaram, inserindo códigos 

pictográficos presentes na cidade e que passavam despercebidas na leitura de imagem 

proporcionadas pela escola. 

Todos esses níveis envolvem significados culturalmente criados e 

conhecimentos compartilhados, isto é, estruturas de conhecimento cultural 

complexas e dinâmicas, que os indivíduos usam para interpretar, experienciar 

e agir sobre o mundo. (RICHTER, 2003, p. 26). 

 

Nossa realidade do ensino de Arte nas escolas exige-nos uma atitude de 

constantes ações colaborativas entre os diferentes tipos de racionalidade e dos fazeres 

artísticos em múltiplos contextos culturais. Solicita vivência de experiências formativas 

entre arte-educadores, numa ação reflexiva que contemple Música, Teatro, Dança, 

educação do olhar e tantas outras ações expressivas de mundo que nos tocam a 

sensibilidade. Alerta-nos para essa racionalidade mais ampla e nos faz crer ainda que os 

modos de apreensão do conhecimento, principalmente na escola, não precisam ser tão 

sofridos, espontaneístas ou polivalentes. Com os professores, há que se desfazer certos 

equívocos, como aquele de que o arte-educador faz tudo ou não faz nada. A cultura 

reflexiva em colaboração possibilita a formatação de argumentos mais consistentes para 

diluir tal afronta à valorização do professor, mais precisamente do arte-educador.  

A formação estética, para alcançar objetivos significativos para a Educação, 

precisa envolver toda a comunidade escolar no processo de interação reflexiva e 

criativa, a fim de que a Arte possa realmente se fazer presente na escola. A abordagem 

do processo formativo específico da Arte-Educação converge para esse entendimento de 

educação da sensibilidade, permeando as mediações e as dinâmicas de formulação de 

saberes na interação cotidiana entre os arte-educadores, no intuito de subsidiá-los na 

difícil tarefa de incluir a Arte-Educação no projeto amplo de formação, retirando-a de 

certos isolamentos de que falam os professores participantes de nossa pesquisa. 

No paradigma da pesquisa colaborativa, as estéticas contidas nas narrativas dos 
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docentes em momentos da compartilha de saberes são produtos de investigação que 

devem ser tratados de forma séria na Academia, ―considerando-os como conhecimentos 

educacionais‖. (ZEICHNER, 1998, p. 223). Desse modo, torna-se coerente o objetivo 

de promover os professores como ―pensadores autônomos e práticos-reflexivos‖.  

Menga Lüdke et al (2009) desenvolveram interessante estudo junto a diferentes 

pesquisadores acadêmicos, no intuito de mapear os critérios estabelecidos por essas 

múltiplias racionalidades sobre o que pode ser considerado como pesquisa pela 

racionalidade científica. O estudo compreende a pesquisa-ação como uma possibilidade 

de operar uma cultura reflexiva, embora ainda sejam raros os estudos nessa óptica e 

com variegadas limitações. 

Ao utilizarmos os espaços virtuais para desenvolver projetos de aprendizagem 

na primeira fase de nossa pesquisa, buscamos compreender as racionalidades reveladas 

ou recônditas, os tipos de intersubjetividades que a referida mediação possibilita e as 

carências percebidas pelos professores. Longe de imprimir uma análise comparativa, 

procuramos adentrar as intersubjetividades de arte-educadores em diferentes mediações, 

arquitetando uma compreensão não somente crítica, mas também ampliada, das 

diferentes possibilidades que determinados espaços e meios favorecem para fomentar 

ações colaborativas.  

É urgente que o professor participe, como sujeito prático e reflexivo, dos 

projetos de elaboração das políticas de formação e da arquitetura estrutural dos recursos 

didáticos introduzidos na escola. A participação nas instâncias de elaboração dos 

projetos a serem introduzidos na cultura escolar passa pela valorização dos saberes 

docentes, não afirmando, porém, a autossuficiência.  

Trabalhar com saberes docentes e aprendizagem em Arte-Educação, para nós 

que, por experiência, temos constituído saberes sobre a formação continuada de 

professores mediada pelos espaços virtuais, a inserção nesses espaços se faz necessária 

no sentido de conflitá-los criticamente. Buscamos compreender os  modos como são os 

conhecimentos de Arte-Educação são abordados nesses espaços, as racionalidades 

emergidas deles, suas consequentes derivações para a prática pedagógica, considerando 

as contribuições e os entraves que esse tipo de mediação ocasiona em relação ao 

potencial criador dos arte-educadores quando compartilham seus saberes. O espaço 

constitui lugar quando exerce potencial mediação para a formação de significados para a 

formação e trabalho dos arte-educadores.  

A formação do arte-educador hoje precisa estar atenta a esses aspectos que 
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compõem o paradigma da Educação Estética, como, por exemplo, encantar-se com o 

conhecimento e as experiências sensíveis; estar atenta ao processo formativo que as 

vivências coletivas e os diferentes universos culturais possibilitam; reunir a dimensão 

tácita e contingente das experiências estéticas para dialogar com o conhecimento 

sistematizado, a fim de dar sentido e consistência ao processo formativo, no sentido de 

que esse percurso cresça e apareça no cotidiano do trabalho de arte-educadores. Afinal, 

é o processo formativo sistematizado que ganha espaço na cultura escolar, o que pode 

amordaçar o pensamento criador ou sabotar a razão instrumental que restringe a Arte a 

um lugar decorativo na escola.  

A concepção do ato de conhecer altera e reinventa o conhecimento produzido e, 

desse modo, reúne os diferentes níveis de conhecimentos, promove o diálogo entre 

múltiplas culturas existentes em um mesmo campo de conhecimento. O acesso a 

espaços de aprendizagem não formais possibilita uma visão ampla de mundo. O diálogo 

intercultural enseja ao professor sedimentar um conjunto de conhecimentos e práticas 

que alteram a estrutura instrumental do processo ensino-aprendizagem. 

Desenvolver processos formativos nessa perspectiva requer a opção clara por um 

paradigma capaz de abrir sulcos comunicantes entre diferentes modos de conhecer o 

mundo. Nessa direção, postam-se lado a lado os saberes legitimados pela racionalidade 

científica e os saberes não ditos pela aura acadêmica, porém mencionados pelos grupos 

sociais em diferentes códigos culturais. A formação para lidar com Arte-Educação na 

instituição escolar exige destreza para fazer as inter-relações do contexto local e amplo 

nos aspectos filosófico-histórico-político-social.  

Os professores da pesquisa de campo mencionaram a importância do fazer 

artístico articulado à imaginação criativa como diferencial para dar sentido ao trabalho 

com Arte na escola. O trabalho educativo como educação da sensibilidade requer uma 

atitude investigativa e curiosa, reinvenção das ações e das ideias que são visíveis 

quando escritas nas experiências, articulando os espaços e tempos de formação e de 

trabalho, de estudo e compartilha de suas experiências estéticas. O currículo é criado e 

desenvolvido num projeto de trabalho formativo de ambos os sujeitos em investigação 

colaborativa. 

As experiências estéticas de fazer Arte na perspectiva da artesania da cena pode 

proporcionar ao arte-educador em seu processo formativo a conquista de uma 

autonomia capaz de negociar com a normatividade do sistema escolar que se reveste 

habitualmente do caráter instrumental que lhe é peculiar. A estética da formatividade 
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vivenciada na formulação artesanal colaborativa do projeto formativo, no entanto, na 

teoria e na prática de modo semelhante ao ator artesão, possibilita o desenvolvimento de 

uma ―posição de autoria, de domínio pleno sobre a criação‖. (QUINTO, 2006).  

A pesquisa colaborativa, tendo em vista o compartilhamento de saberes no 

contexto do trabalho docente, poderá desenvolver uma cultura reflexiva crítica, 

traduzindo a autonomia docente na criação de espaços de aprendizagem entre os 

diferentes sujeitos que podem contribuir para um significativo desenvolvimento 

curricular da Arte-Educação. 

  A aprendizagem, vivenciada nos encontros em diferentes espaços e 

intersubjetividades, mostrou-se promovedora de uma visão diferente dos problemas que 

habitualmente os arte-educadores vivenciam nas escolas, constituindo uma análise mais 

minuciosa e aberta da própria prática cotidiana, desfazendo discursos-chavões que 

demonstram passividade na busca de confrontá-los por diferentes ângulos constitutivos 

da complexidade da cultura escolar. 

A cultura reflexiva em ação, proporcionada pelo compartilhamento de saberes 

em projetos colaborativos, nos leva a compreender que a hegemonia de um determinado 

conhecimento, externo ao contexto da cultura escolar, ―não fornece resposta para todas 

as incógnitas que o cotidiano apresenta. A realidade (escolar) sempre apresentará novas 

e complexas dificuldades‖. (CAMPOS & PESSOA, 1998, p. 184).  

Quanto aos limites da pesquisa-ação colaborativa, consoante Pimenta et al 

(2001) e Menga Lüdke et al (2009) são, em sua maior parte, de natureza política, que 

suscitam uma série de indagações que igualmente vivenciamos em nossa pesquisa. Que 

condições a escola pública oferece para espaços de reflexão coletiva? É possível criar e 

desenvolver uma cultura de análise nas escolas cujo corpo docente é rotativo? Que 

interesses os sistemas públicos que adotam políticas com práticas autoritárias e de 

desqualificação do corpo docente têm em investir na valorização e no desenvolvimento 

profissional dos professores?  Os projetos/mediações, particularmente aqueles 

abordados no quarto capítulo, não são vistos com bons olhos pelas políticas opostas à 

racionalidade aberta, pois contrariam a lógica dominante do mercado de des-

profissionalização e subemprego dos professores, investindo muito mais em algumas 

competências técnicas para o fazer docente, e muito menos nos seus saberes e na sua 

capacidade intelectual.  

As condições da nossa investigação realizada, com os lugares e recursos 

mediadores, produziram diferentes intersubjetividades, inclusive aquelas inscritas pela 
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razão instrumental, esvaziadas de possibilidades de aprendizagem, no sentido do 

compartilhamento de saberes entre os arte-educadores, saberes significativos para sua 

formação, desenvolvimento profissional e prática educativa no ensino da Arte. 

A reflexão dialógica fica limitada quando a pesquisa é realizada nas 

circunstâncias de uma pós-graduação. Essa natureza de investigação requer maior 

colaboração da parte acadêmica. Na investigação realizada no doutorado, como a nossa, 

não dispomos do envolvimento de uma equipe acadêmica. Além disso, no momento de 

apresentação pública dos resultados, os professores coprodutores não participam da 

divulgação do estudo que foi realizado de modo colaborativo. Não é que esse aspecto 

tenha passado despercebido. As condições não ensejam a concretização desse momento.  

Organizamos, contudo, um pequeno evento no encerramento da pesquisa de 

campo, quando houve um caloroso debate que polarizou em torno da formação 

acadêmica e as experiências polivalentes de ensino e formação, não dispondo de tempo 

e espaço adequado para aprofundar a discussão. Também participamos de um Seminário 

organizado pela Rede Municipal de Educação, mas a apresentação do trabalho contou 

com pouca participação dos coprodutores do estudo. Percebemos, então, que, inerente 

aos momentos de coprodução, é preciso articular os eventos da divulgação. A estrutura 

que tivemos nessa pesquisa de doutorado foi deveras limitada para o elenco de 

possibilidades na produção de conhecimentos que confere contribuições significativas 

para a formação e o trabalho de arte-educadores que atuantes na escola. 
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