
 

 

 

ARTE-EDUCAÇÃO COMO ESPAÇO PARA INCLUSÃO SOCIAL 

Carmen de Fátima Ferreira Marinho Calixtoi 

Eixo: Educação e Inclusão Social  

Resumo 

Este trabalho, é parte de uma  dissertação de mestrado, cujo objetivo foi compreender as 
dimensões que a arte-educação pode desenvolver nos adolescentes do Centro 
Socioeducativo em Cuiabá MT, visava à ampliação do conhecimento e a experiência 
estética, possibilitando sua integração social. É uma reflexão sobre a importância da arte-
educação na construção do conhecimento e princípios éticos e estéticos para a 
humanização de adolescentes em conflito com a lei. Foram utilizados métodos de 
entrevista semiestruturada, com os participantes na escola pesquisada, com intervenção em 
sala de aula por meio de oficinas de arte. Nas interpretações dos dados, o interesse pelos 
conteúdos apresentados, e as produções artísticas nas oficinas foram fundamentais para 
ampliação do universo cultural dos adolescentes.  
 

Palavras - Chave: Estética. Arte-Educação. Linguagem. 

 

 

ABSTRACT 
 
This work is part of a dissertation whose objective was to understand the dimensions that 
art education can develop in adolescents Socio Center in Cuiabá MT, aimed to expand 
knowledge and aesthetic experience, allowing their social integration. It is a reflection on 
the importance of art education in the construction of knowledge and ethical principles and 
aesthetic to the humanization of adolescents in conflict with the law. Methods used were 
semi-structured interviews with participants in the school studied, with intervention in the 
classroom through art workshops. In the interpretation of the data, the interest in the 
contents, and artistic productions in the workshops were key to broadening the cultural 
universe of adolescents. 
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Introdução 

 

A reeducação de adolescentes em situação de medida socioeducativa foi o foco 

principal da investigação tendo como pano de fundo as relações sociais que permeiam a vida 

dos adolescentes, seus sonhos, desejos e dificuldades para inserção na vida em sociedade.  

A adolescência é um período da vida humana em que surgem os conflitos, as dúvidas a 

respeito de qual caminho seguir, por onde trilhar rumo à vida adulta. Diante dessa necessidade 

de fazer opções, escolher caminhos, os adolescentes veem-se sem projetos e perspectivas, 

escolhem o que parece ser mais fácil, que é rebelar-se e entrar em conflito com o que está 

posto.  

Ao entrarem em conflito com a lei, rompem com seus vínculos primitivos e com a 

educação formal, o que os torna excluídos da sociedade e das possibilidades de inserção pela 

própria vontade. Em conflito com a lei, o caminho a percorrer é o cumprimento de medida 

socioeducativa,  privados de liberdade. Se, para o adolescente e a sociedade, este é um 

momento crucial e irreversível, é também o momento de retornar à educação formal, e, para a 

pesquisadora, realizaram um estudo que nasceu da observação e desejo de ver a arte atuando 

de forma transformadora na vida de pessoas.      

    Foram alvos desta pesquisa jovens que por alguma razão não seguiram pelos 

caminhos da educação escolar que seria o esperado na sociedade atual. São os adolescentes 

que estão cumprindo medida socioeducativa no Centro Socioeducativo do Complexo Pomeri, 

onde passaram a conhecer e a vivenciar experiências estéticas por meio da arte juntamente 

com a pesquisadora. Vivências que abriram novos horizontes e olhares aos adolescentes  

sobre si mesmos, a arte,  a educação e o mundo ao seu redor. 

O projeto de pesquisa apresentou a questão: A arte-educação pode proporcionar aos 

adolescentes internos em conflito com a lei, experiências estéticas por meio do conhecimento 

da arte e de sua produção artística?  

Com base em teóricos tais como Friedrich Schiller que acredita que por meio da arte o 

homem pode ser humanizado para a vida em sociedade, partiu-se da premissa de que nesta 

perspectiva a arte é um instrumento que possibilita experiências estéticas enobrecendo o 

caráter do homem. 
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Também John Dewey apresentou a ideia de arte como experiência; o pensamento do 

autor expressa que manifestar-se frente ao mundo é buscar por meio de experiências estar 

presente e atuante no mundo, o que confirma a função educativa da experiência, o que vem ao 

encontro do que foi vivenciado nesta pesquisa-ação. 

A aprendizagem significativa como resultado de uma experiência estética, do ponto de 

vista de Duarte Júnior (2002), possibilita ao sujeito ampliar sua visão de mundo e de si 

mesmo estabelecendo uma relação harmoniosa com o seu entorno, visto, sentido e ouvido, 

atribuindo significado de forma consciente. 

Buscou-se em Buoro ( 1998) e Pillar (2003) a ênfase que se dá na leitura e releitura da 

obra de arte, pelas quais  é possível a ampliação da cosmovisão no exercício do olhar crítico 

para a arte e para a vida. 

 Barbosa (2001) com a Proposta Triangular, vai além com a perspectiva de formar um 

conhecedor, fruidor, decodificador de obra de arte, isto é, desenvolver a capacidade criadora 

das pessoas envolvidas no processo artístico, que “refina os sentidos, e alarga a imaginação, é 

o trabalho que a arte faz” 

 Tomando por base os preceitos legais contemplados no ECA (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), no que se refere ao tratamento dispensado aos adolescentes em conflito com a 

lei durante o cumprimento de medidas socioeducativas, cujas características vêm ao encontro 

dos teóricos que fundamentam as possibilidades de mudanças e transformação sociais, esta 

pesquisa propôs-se a compreender a seguinte questão:  Por meio do conhecimento e da 

produção artística, os adolescentes em conflito com a lei podem desenvolver o senso ético e 

estético?  

A pesquisa teve como objetivo geral: Compreender as dimensões que a  arte-educação 

pode desenvolver nos adolescentes internos,  ampliando assim o conhecimento e a visão de 

mundo por meio de experiência estética, possibilitando sua integração social, e como 

Objetivos específicos: Conhecer por meio de questionário e entrevista o perfil dos sujeitos, o 

que pensam da arte e se a mesma exerce influência em sua vida. Promover o conhecimento 

sobre arte, por meio de oficinas nas quais são trabalhados conteúdos sobre história da arte, 

vida e obra de alguns artistas. Contribuir para reflexões sobre a importância da arte no 

processo de construção de conhecimento, na criatividade e formação do sujeito  e expressão 

por meio das linguagens artísticas. Possibilitar leituras de obras de arte, ampliando a 

possibilidade de produzir sentido a sua vida. Oferecer oportunidade aos adolescentes de se 

expressarem por meio de suas produções.    
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O local da pesquisa foi a Escola Estadual Meninos do Futuro, que funciona no Centro 

Socioeducativo do Complexo Pomeri, localizado na Avenida dos Trabalhadores,  no Bairro 

Planalto em Cuiabá-MT. 

Participaram desta pesquisa treze adolescentes internos em cumprimento de medida 

socioeducativa, no Centro Socioeducativo no Complexo Pomeri, os quais são alunos da 

Escola Estadual Meninos do Futuro, como também a professora Miriam Cecília Martins, 

titular da Disciplina Curricular de Artes a qual foi entrevistada para complementar as 

informações necessárias à pesquisa. 

Os sujeitos da pesquisa têm idade entre 17 e 18 anos, oriundos, em sua maioria, de 

famílias cujos pais são trabalhadores autônomos e as mães empregadas domésticas, como foi 

constatado no questionário e entrevista. 

A escolaridade dos alunos varia entre 5º e 8º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do 

Ensino Médio. Considerando a idade, os anos do estudo estão defasados em relação ao 

considerado normal. Apresentam deficiência na leitura e na escrita, embora estejam cursando 

o 6º ano do Ensino Fundamental. Outro fator relevante para a pesquisadora é que alguns deles 

já estavam evadidos da escola mesmo antes de serem internados.  

O tempo em que os adolescentes estão internos naquela instituição varia entre 2 meses a 1 

ano e três meses. Vale ressaltar que até então nenhum adolescente chegou a completar o 

tempo máximo de permanência previsto pelo ECA, que seria de  até três anos. 

 Os motivos das internações naquela instituição estão mais evidenciados em delitos como 

assalto, homicídio, tráfico de drogas e latrocínio. Este último foi o de maior incidência no 

grupo pesquisado. 

 A estrutura familiar, da maioria dos pesquisados é composta de pais e irmãos. Apenas um 

morava sozinho quando passou a ser interno. Neste grupo pesquisado, o fator ausência da 

família não foi um determinante para os desvios de condutas. 

Os instrumentos que favoreceram a coleta de dados, especificados adequadamente para 

melhor compreensão: 

Questionário com perguntas abertas e fechadas, com o objetivo de conhecer os sujeitos; 

Entrevista gravada com roteiro semiestruturado, que objetivou, de uma forma mais ampla do 

que o questionário, conhecer o universo desses adolescentes e o que pensam sobre a arte. A 

entrevista semiestruturada foi organizada a partir dos seguintes eixos: Dados de identificação; 

Dados de formação escolar; Dados do universo cultural. 

 As intervenções por meio de oficinas temáticas possibilitaram aos alunos 

realizarem leitura de obras de arte, sua contextualização, e produção artística, o autorretrato 
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como possibilidade do autoconhecimento, em que o conhecer e o fazer-se conhecer tornaram-

se ponto de fundamental importância. 

Esses instrumentos foram aplicados durante as oficinas de arte-educação. O trabalho 

desenvolvido nas oficinas teve como pilar a Proposta Triangular de Ana Mae Barbosa (1991), 

que se baseia no tripé: conhecer, analisar e fazer arte. 

No total, foram realizadas 20 (vinte) oficinas, com duração de duas horas cada. Na 

oportunidade, exploraram-se os seguintes conteúdos: Estudo das cores; Autorretrato;  

Releitura de obras de arte dos seguintes artistas: Van Gogh, Romero Brito e Dalva de Barros. 

 

Oficina de autorretrato 

O interesse dos alunos pelos conteúdos relacionados à arte foi determinante para o 

planejamento da oficina de autorretrato que possibilitou o conhecimento do conteúdo, bem 

como a representação que cada um tinha de si. 

A oficina teve como objetivo provocar nos adolescentes a sensibilidade para apreciar 

uma obra de arte, oportunizando assim a vivência do autoconhecimento. Foram apresentados 

autorretratos dos artistas de diferentes épocas como Frida Kahlo, Pablo Picasso, Tarsila do 

Amaral, Vincent Van Gogh e Salvador Dalí.  Foram elaboradas questões que visaram instigar 

a busca por semelhanças e diferenças no modo de pintar, na forma de se expressar de cada um 

desses artistas. 

As imagens foram exibidas em Power Point, para que os adolescentes pudessem 

conhecer o retrato dos artistas escolhidos, a forma como se veem, e como se pintam. Em 

seguida, foram apresentadas reproduções de uma coleção de obras de cada artista, assim como 

a história de vida de cada um. 

Foram realizados cinco encontros para o desenvolvimento da oficina com duração de 

duas horas cada. As atividades tiveram por base a Proposta Triangular sistematizada pela 

educadora Ana Mae Barbosa (2001, p.35), que se baseia no tripé: análise da obra, 

contextualização e fazer artístico. 

Estudaram-se os elementos formais que compõem uma tela, como: cor, harmonia, 

contraste, tipo de pincelada e o momento histórico em que foram produzidas as  imagens 

apresentadas. 

Foi comparado o trabalho dos artistas apresentados apontando os diferentes estilos e 

marcas pessoais, evidenciando as fases pelas quais cada artista passou e o estilo de cada um. 

Nas observações, os alunos foram alertados para identificar às singularidades,· a maneira com 
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que foram pintados, os tamanhos, as formas, 

 as linhas, os traços do artista, as marcas das pinceladas, as cores utilizadas, a luz e a sombra, 

e os sentimentos expressos. 

Na apreciação que os alunos fizeram dos retratos desses artistas, observou-se que a 

maneira de construir um rosto vai mudando de acordo com o estilo de cada um. Foi feita uma 

comparação entre as imagens, ressaltando semelhanças e diferenças. Enfim, foram exploradas 

as diferentes maneiras que os artistas utilizaram para pintar um retrato.  

           Após a apreciação dos autorretratos, dos artistas escolhidos, foi apresentada a história 

de vida de cada artista, e, nesse momento os adolescentes teceram comentários nos quais 

avaliei os impactos causados pela leitura das obras. Analisamos a seguir alguns comentários 

dos adolescentes durante a oficina: 

Nossa professora... Eles têm problemas como a gente!  
 (WEL – 18). 

 

A fala de WEL demonstra que este adolescente tinha a ideia de que artistas são 

pessoas “diferentes”, dotadas de “dons especiais”. Em função desses “pré-conceitos”, o 

discurso durante as aulas foi o de fortalecer a ideia de que a produção artística está 

intimamente ligada ao exercício, à observação diferenciada, à busca de estilo próprio, à 

criatividade e que todo ser humano é criativo. Aos poucos, as produções dos adolescentes 

foram desmistificando esses pré-conceitos, pois de acordo com o que pensa Fayga Ostrower 

(1989, p.05) “A criatividade é um potencial inerente ao homem e a realização deste potencial 

uma de suas necessidades”. 

Eu sempre gostei de desenhar e sempre achava a arte bonita. Sempre desenhei... 
Mas aula assim é diferente porque a gente aprende sobre o trabalho dos artistas... 
Fica sabendo como ele era... (MAR – 18). 

 

No conteúdo da fala expressa pelo adolescente MAR, percebemos a negligência da 

escola, que muitas vezes ocupa os espaços das aulas de arte sem nenhum planejamento, 

colocando o aluno diante de atividades pouco significativas e que não permitem a reflexão 

sobre a função da arte para o ser humano. Nesse sentido, Spindola e Oliveira (2008, p. 9) 

afirmam que “Muitos profissionais simplesmente aplicam várias atividades de desenho, de 

pintura, de modelagem, de recorte e de colagem, entre outras, como forma de ocupar o 

tempo.” 

O professor de arte deve trabalhar conteúdos com os quais possa criar situações cujo 

objetivo seja arte como conhecimento, para que o aluno tenha possibilidades de ampliar a 

leitura e compreensão do mundo. 
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Durante a oficina, MAR comentou: 

  

Agora que eu fiquei sabendo que eles são assim como qualquer pessoa... assim... E 
que antes de ficar famoso o cara era normal, igual a qualquer pessoa... Depois que 
foi aparecer nos livros... (MAR – 18). 

 
MAR acrescentou em seu comentário a possibilidade de tornar-se artista plástico, ao 

descobrir que o mesmo não é um ser especial foi possível identificar-se com tal devido as 

histórias de vida e acrescentou: 

...Se eu continuar a pintar também posso ficar famoso... Brincadeira professora!.. 
Mas posso, num posso?... Fazer arte não é difícil, tem que ser inteligente...Ter 
conhecimento...  Tem que saber o que faz (MAR -18). 
 

Os adolescentes expressavam admiração quando percebiam que os artistas são pessoas 

normais, o que muitos idealizavam é que os artistas são pessoas dotadas de dons e, portanto, 

diferentes do humano normal. Quando foi apresentada a história de vida dos artistas, 

esperava-se que houvesse rejeição ao conteúdo; por ser algo fora do contexto da vida desses 

adolescentes, portanto, não iria interessá-los, uma vez que segundo relatos nunca tiveram 

contato com arte nem tampouco com conhecimento de história da arte. Mas o interesse pelo 

conteúdo apresentado foi grande. De acordo com Martins (2000),o objetivo maior de estudar 

a história de vida do artista, 

 

 Não é propiciar contato para que todos os aprendizes conheçam este ou 
aquele artista, mas que eles possam perceber como o homem e a mulher em 
tempos e lugares diferentes puderam falar de seus sonhos, e de seus desejos, 
de sua cultura e de sua realidade, de suas esperanças e desesperanças de seu 
modo particular de pesquisar a materialidade através da linguagem da arte ( 
p.5). 

 

 Nesse sentido, os conteúdos de arte na escola desde as séries iniciais deveriam ser 

apresentados de forma diferenciada, tendo como objetivos promover a experiência como 

construção do conhecimento e dessa forma também o autoconhecimento. Assim, seria 

possível haver outra estruturação da subjetividade e da identidade desses alunos.  Iavelberg 

(2009) expõe a importância do ensino e aprendizagem em arte para a formação do aluno:  

 

Cada imagem, cada gesto, cada som que emerge nas formas artísticas 
criadas em sala de aula têm grande importância, uma vez que se referem ao 
universo simbólico do aluno. Portanto, exigem a atuação precisa do 
professor, o planejamento do tempo, a organização do espaço e a atenção 
aos processos de comunicação, tanto entre professor e aluno como entre os 
colegas de classe (p.3).  
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O ensino-aprendizagem da arte na escola é um dos componentes curriculares que deve 

dispor de um planejamento interdisciplinar para propiciar o desenvolvimento integral na 

formação humana. Nesta perspectiva, no mesmo artigo, Iavelberg fala da importância do 

professor de arte na construção da identidade artística de crianças e jovens que frequentam as 

escolas. 

 

Na construção da identidade artística das crianças e dos jovens que 
freqüentam as escolas, os professores têm um papel significativo. Sua 
colaboração é ainda maior quando sabem respeitar os modos de 
aprendizagem e dedicar o tempo necessário a fornecer orientações e 
conteúdos adequados para a formação em arte, que inclui tanto saberes 
universal como aqueles que se relacionam ao cotidiano do aluno. Assim, 
fazem parte do conjunto de ações desenvolvidas pelo professor nessa área: 
orientar os processos de criação artística oferecendo suporte técnico, 
acompanhando o aluno no enfrentamento dos obstáculos inerentes à 
criação, ajudando-o na resolução de problemas com dicas e perguntas e 
fazendo-o acreditar em si mesmo; propor exercícios que aprimoram a 
criação, informando-o sobre a História da Arte; promover a leitura, a 
reflexão e a construção de ideias sobre arte (IAVELBERG,2009, p.2-3). 

 
 

O papel do professor é fundamental para o alcance dos objetivos propostos pela arte na 

educação básica, tendo em vista a formação sólida do caráter e da identidade artística. 

 É o professor quem promove o fazer artístico, a leitura dos objetos estéticos 
e a reflexão sobre a arte de modo que o aluno possa se desenvolver como 
um sujeito governado por si próprio ao mesmo tempo em que interage com 
os símbolos da cultura. Além de debater os conteúdos específicos da área, o 
professor deve estar atento para o temperamento de cada aluno, observando 
suas ações e individualidades (IAVELBERG,2009 p. 2-3).  
 

 
 Além de criar situações didático-pedagógicas com os conteúdos de arte, o professor 

necessita conhecer mais sobre a natureza humana para promover a interação ética e estética da 

arte na vida e para a vida. 

A partir dos pressupostos já citados, a apreciação dos retratos dos artistas 

apresentados, conforme atividade proposta nesta oficina, visava a que os adolescentes 

construíssem seu autorretrato. Foi colocado à disposição dos mesmos materiais tais como: 

papel cartão, lápis giz-cera, tintas e pincéis. A princípio, os adolescentes demonstraram 

dificuldades em construir seu autorretrato, mas com o desenvolvimento da atividade, essa 

barreira foi vencida, e era comum ouvir relatos expressivos como o de WEL: 
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Não vou fazer meu retrato como eu tô agora, nesse lugar... Vou fazer como eu me 
vejo.. como eu sonho em ser...Ou melhor... como eu me vejo quando sair daqui... 
Vocês nem vão me conhecer!....(WEL-18). 
 

WES também fez um comentário que chamou a atenção, quando disse que não se 

lembra como é: 

Professora, faz tanto tempo que não me vejo num espelho... Acho que não me lembro 
mais como eu sou!  (WES - 17). 
 

Essa necessidade de se ver fez com que fosse improvisado  um espelho para que 

alguns pudessem prosseguir com a atividade. Aproveitando a fala do WES, além de se 

olharem no espelho, fizeram um momento de reflexão “Quem eu sou e como sou”. Com 

entusiasmo, o trabalho foi se desenvolvendo, lembrando aos alunos que o artista quando faz o 

autorretrato utiliza-se de um espelho ou da memória visual.  

 Os alunos foram estimulados a fazer uma observação criteriosa do rosto, para que 

descobrissem a linha, a forma, a cor, o formato externo, o detalhe, luz e sombra. Depois dessa 

observação, iniciou-se a construção do autorretrato. Alguns com muita dificuldade, outros 

com muita vontade e desenvoltura, sem medo de errar. 

 Eisner (2001) afirma que na educação o ensino da arte deve ser pautado por um saber 

por meio da experiência, e essa experiência pode vir a ser um caminho de formação e 

transformação do sujeito. 

O que se deve fazer é elaborar um programa da prática educacional baseada 
em uma concepção adequada da experiência. Para a experiência ter valor e 
significado educacional, o indivíduo deve experimentar desenvolvendo a 
habilidade de lidar inteligentemente com problemas que ele inevitavelmente 
encontrará no mundo ( p.84). 

Percebemos que foi significativo o envolvimento dos adolescentes nessa atividade, 

pela concentração, pelo silêncio na sala e a produção das atividades. Os comentários que iam 

surgindo demonstravam a preocupação de cada um em deixar sua marca, sua identificação 

naquele trabalho. O encantamento provocado pela vivência dessa oficina foi fundamental para 

que os adolescentes participassem com bastante interesse. 

Após o término do autorretrato foi realizada uma exposição na sala, na qual puderam 

falar do seu trabalho e olhar as representações dos colegas. Observaram os pontos comuns 

entre obra/autor, o que causou espanto em alguns adolescentes, pois acreditavam que só 

poderiam ler, analisar e comentar obras de grandes artistas.  

A seguir, são apresentadas fotos do arquivo da pesquisadora que ilustram a realização 

das atividades na oficina de autorretrato.  

 



10 
 

   
          Ilustração 8                Ilustração 9 
 
 
 
 

         
          Ilustração 10                Ilustração 11 
 
 
 
         De acordo com os comentários dos adolescentes, foi a primeira vez que uma produção 

sua foi vista ou analisada por alguém. Outro ponto que chamou atenção foi no momento em 

que analisavam o trabalho do outro. Essa experiência na aula de arte foi de grande 

importância na construção desses sujeitos, pois foi possível perceber o respeito com o outro. 

Essa oficina possibilitou aos adolescentes se perceberem, o que pensam e como se 

representam. Esse novo olhar, essa experiência por meio da arte, de acordo com Iavelberg 

(2006), 

Uma aprendizagem artística assim percorrida deixará marcas positivas na 
memória do aprendiz, um sentimento de competência para criar, interpretar 
objetos artísticos e refletir sobre arte sabendo situar as produções. Além 
disso, o aluno aprende a lidar com situações novas, inusitadas e incorpora 
competências e habilidades para expor publicamente suas produções e ideias 
com autonomia. Cada um se sentirá confiante em relação a sua arte à medida 
que aprender efetivamente, atendendo aos três eixos de aprendizagem 
significativa: fazer,Interpretar e refletir sobre arte, sabendo contextualizá-la 
como produção social e histórica ( p.3). 
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As manifestações dos adolescentes sobre a construção do seu autorretrato estão 

referendadas por esta observação, enfatizando a construção da confiança e a contextualização 

da produção social. 

 
     

Impressões dos alunos  
 

Após as atividades realizadas nas oficinas, os estudantes revelaram como foi para eles 

a experiência de se expressarem a partir da releitura das obras apresentadas, o que aprenderam 

durante o processo, e o que mais marcou essas atividades nas aulas de arte.  Os adolescentes 

assim expressaram:  

 

Antes eu não pintava porque achava que era coisa de criança... Mas vi que não é só 
criança que pinta  (JO - 17). 
 
 
Eu achei bom, porque a gente aprendeu muita coisa que nem imaginava. Aprendi a 
ler obras de arte... Gostei muito! (RO - 18). 

 
 
Eu aprendi inúmeras coisas... A história da arte, nunca tinha visto assim desse 
jeito... Sei lá... Fiquei curioso e interessado nas aulas. Foi muito bom... Podia 
continuar. Gostei de pintar, pintei com prazer... É isso professora!  (GE- 18). 

 

Na minha opinião  foi ótimo. Aprendi muita coisa sobre os artistas e o trabalho 
deles. Aprendi o que é leitura de obras, o que é releitura...  Nunca tinha visto falar... 
Agora já sei  (LU - 17). 
 
Eu gostei muito de trabalhar com arte, agora quero pintar uma tela. Tô animado... 
Nós vamos pintar mais, né?... Esses quadros aí professora, do Van Gogh, esses dias 
eu vi num programa de televisão que mostrou... Na hora que vi  eu lembrei. Achei 
que nunca ia ver.... Agora, museu nunca fui não, mas o dia que eu for, vou olhar 
bem os quadros. Já sei analisar...Vou dar uma de analisador, num é, professora? 
(WES - 17). 
 
Eu de agora em diante, me sinto com mais conhecimento... Eu já tinha visto uma 
exposição, mas nunca imaginei que era assim que a gente olhava um quadro. Agora 
sim... Agora vou dá muito valor. Até essas pinturas na rua, a hora que eu sair daqui 
vou olhar diferente... Professora eu tô aqui, mas eu gosto de ir em lugar bom 
também,  sabia?  Professora, eu sei o que é bom!  (WEL - 18). 
 

Muito bom!... Aula assim anima a gente, porque na escola arte é diferente. Aí 
ninguém gosta... Assim se aprende mais... Aprende que nem vê   (CLAU - 18). 

As falas dos adolescentes expressaram que o ensino de arte na escola deveria 

proporcionar uma educação estética, para que os aprendizes pudessem vivenciar a beleza que 

se encontra na relação homem e mundo, tendo em vista que a experiência da beleza 
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proporciona ao homem a percepção do mundo. Nesse sentido, Lowenfeld & Brittain (1977) 

em seu livro O  Desenvolvimento da Capacidade Criadora, acrescentam: 

Só uma educação pela arte seria capaz de, proporcionando uma visão 
estética do mundo em que vivemos contribuir para uma sociedade mais 
harmoniosa, de indivíduos equilibrados. Neste sentido, quanto maior for a 
oportunidade para desenvolver uma crescente sensibilidade é maior a 
conscientização de todos os sentidos, maior será também a oportunidade de 
aprendizagem ( p. 17). 

 

Destaca-se na fala da maioria dos adolescentes que estes não têm acesso à arte, 

levando a crer que a escola está negligenciando o direito do indivíduo enquanto cidadão de 

acesso aos bens culturais, ao conhecimento.  

Democratizar o acesso aos bens coletiva e socialmente produzidos é 
primordial na construção da cidadania plena. Portanto, a escola deve 
trabalhar no sentido de ampliar o acesso à arte e à cultura, considerando-se 
cultura como uma produção coletiva, construída ao longo da história das 
sociedades. Afinal, é a escola que em grande parte cria a necessidade 
cultural, ao mesmo tempo em que fornece os meios para satisfazê-la. É 
necessário refletir sobre as possíveis formas de atuação pedagógica, em 
busca da democratização no acesso à arte como forma de conquista da 
cidadania plena (PENNA, 1995, p.24-25). 
 

 
Essa apropriação só é possível, se houver um trabalho efetivo com o objetivo de 

desenvolver no aluno a capacidade de percepção e compreensão a partir de experiências 

estéticas, e cabe à escola promover essa familiarização com as obras de arte. Neste sentido, as 

ações pedagógicas do ensino da arte devem primar pela democratização da cultura e da arte e, 

dessa forma, ampliar o universo cultural do aluno, contribuindo com sua formação e 

construção do conhecimento, promovendo experiências estéticas, respeitando as vivências 

trazidas de suas relações com o mundo, proporcionando uma aprendizagem significativa, que, 

de acordo com Duarte Junior (2002): 

[...] envolve o novo com o já existente; envolve a criação de um sentido 
para o aprendido, em função do já conhecido. Enquanto que na simples 
“memorização” isto é no ato de “decorar”, o novo conceito não se articula 
aos anteriores, não se integra a “visão de mundo” do sujeito; e assim por 
não receber uma significação e uma valoração, é rapidamente esquecido. 
Para que a aprendizagem e o conhecimento se dêem, é necessário, portanto, 
este pequeno ato criativo: a constituição de um sentido e de um lugar para o 
novo conceito, a partir dos conhecimentos anteriores (DUARTE, 2002, 
p.100). 
 

De acordo com a fala dos adolescentes, percebemos que o nível de desenvolvimento 

estético deles passou por considerável modificação no decorrer das oficinas. No processo, eles 
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puderam observar que: “vou olhar bem as pinturas” ou que “aprendi a ler obras de arte”.  

Os alunos, diante dos conteúdos trabalhados, se sentiram motivados a analisar, fazer uma 

leitura das obras apresentadas, observar mais profundamente cada obra. 

Nesse sentido, inferimos que o processo de desenvolvimento estético se dá num 

contínuo e, certamente, esses adolescentes de agora em diante verão uma obra de arte com um 

olhar diferente daquelas primeiras impressões emitidas por eles. Podemos afirmar que olhar 

esteticamente a obra faz de agora em diante, parte da busca de conhecimento desses 

adolescentes. 

As oficinas de arte desenvolvidas no Centro Socioeducativo do Complexo Pomeri 

tiveram como objetivo proporcionar aos adolescentes uma aprendizagem significativa, 

respeitando sua trajetória de vida e possibilitando a esses jovens condições de criar sentidos 

por meio da produção e da fruição da arte, desenvolvendo um novo conceito, um novo olhar, 

para perceber-se no mundo como sujeito da sua história.    
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