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Resumo 
 Apresentamos resultados parciais de pesquisa em andamento na qual 
visamos investigar meios de contribuição de alunos de graduação em licenciatura na 
formulação dos currículos das disciplinas de formação pedagógica didática e prática 
de ensino e estágio supervisionado, tendo por principal referencial teórico a Teoria 
da Argumentação de Perelman e Olbrechts-Tyteca. 
 A pesquisa está sendo aplicada a estudantes de licenciatura em artes visuais 
da UFRJ, através da formação grupos focais que debatem acerca do objeto de 
conhecimento das artes visuais. 
 Nesse artigo, analisamos o debate dos alunos acerca de uma imagem de 
desenho infantil, tema imprescindível às suas formações. 
 
Palavras-Chave: Teoria da Argumentação, Currículo, Formação de Professores. 
 
Resumen 
 Presentamos en eso artículo resultados parciales de pesquisa que viene 
siendo desarrollada junto a estudiantes de la graduación para docencia de las artes 
visuales. Investigamos las contribuciones de sus discursos para la constitución del 
currículo de las disciplinas de didáctica e practica en docencia de las artes visuales 
que componen sus formaciones. 
 En la pesquisa realizamos grupos focales con esos estudiantes para 
proporcionar el debate acerca del objeto de conocimiento a que lo se refiere las 
artes y en eso artículo presentamos en resultado del debate sobre una imagen de 
dibujo infantil, tema imprescindible a sus formaciones. 
  

Palabras llave: Teoría de La Argumentación; Currículo; Formación de Maestros. 

 

Currículo e Democracia: como os alunos podem participar da constituição dos 

currículos a que se submetem? 

 

Quando a didática abre-se assim à questão da relação com o saber, 
ela deixa de pressupor o "Eu epistêmico" (o sujeito do conhecimento 
racional) como já constituído e à espera, de algum modo, de 
condições didáticas que lhe permitirão nutrir-se do saber de forma 
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exemplar. Ela se indaga sobre a própria constituição do Eu 
epistêmico; portanto sobre suas relações com o "Eu empírico" (com 
um sujeito portador de experiências que, inevitavelmente, ele já 
buscou interpretar). 

(Charlot, 2001, pg 18) 
 
 

 Nossas pesquisas no campo do currículo visam à investigação dos sujeitos 

que participam efetivamente das formulações curriculares. Tal questão surge da 

necessidade de pensarmos os meios de democratização que temos utilizado na 

organização dos currículos. Nesses termos faz-se necessário a reapresentação do 

conceito de democracia e fundamentamo-nos, para tal, na Teoria da Argumentação 

de Chaïm Perelman e Olbrechts-Tyteca em seu Tratado da Argumentação (2002). 

 Para esses autores, todo debate argumentativo que visa um acordo possível 

paras as questões que se apresentam em uma sociedade, parte de um acordo já 

vigente e, através de um processo dialético, envolve as pessoas interessadas em 

buscar soluções razoáveis de modo democrático aos problemas que se apresentam. 

Salientamos que a dialética aqui referida não é aquela que propõe um princípio 

organizador de macroestruturas, tão pouco compreende o diálogo como uma ação 

apaziguadora que remete os sujeitos a verdades verdadeiras, em uma perspectiva 

platônica de princípios metafísicos. O conceito aqui utilizado refere-se aos processos 

de construção de conhecimentos que não são pautados em raciocínios 

demonstrativos, nem no apoio a princípios primeiros e/ou naturais, e que se formam 

através da argumentação entre diferentes teses com o objetivo de conseguir a 

adesão dos espíritos à tese consensual, compreendendo que toda argumentação 

que serve à democracia deveria visar tal adesão. É a partir de princípios 

democratizantes para a organização social que a nova retórica perelmeniana propõe 

o debate regulamentado como uma forma de ser democrática que leva os sujeitos à 

condição de negociação de valores e normas através do exercício do debate, 

julgamento e deliberação sobre teses apresentadas por sujeitos em determinado 

momento sócio-histórico, gerando respostas e verdades provisórias que se 

estabelecem para um grupo, até que novas teses venham contestá-las.  

 Uma vez que no contexto de nossas investigações entendemos o currículo 

como fruto de um processo construtivo que se dá entre vários sujeitos interessados 

na educação e influenciado, também, por outros discursos historicamente validados 

(Goodson, 1995), nos interessa democratizar tais currículos viabilizando a 
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participação dos alunos de graduação em licenciatura, de modo objetivo e 

legitimado. 

 O sentido de democratização é, então, aquele proposto por Charlot quando 

confronta o "Eu epistêmico" e o "Eu empírico" em respeito aos conhecimentos 

trazidos pelos alunos, pois ao atuarmos na formação de futuros professores 

pretendemos que esses profissionais venham a ser sujeitos de autoria o que só nos 

parece possível se respeitarmos o conhecimento empírico de nossos alunos como 

conhecimento autoral com o qual interagimos. Essa autoria começa em um espaço 

de tempo que é sempre: nem antes, nem depois de sua formação inicial.  

 Tendo colocado essas premissas que têm norteado nossos estudos nos 

últimos sete anos, apresentamos nesse artigo resultados parciais de pesquisa que 

vimos desenvolvendo cujo objetivo é analisar e compreender os discursos e juízos 

de valor de alunos de graduação em Licenciatura em Artes Visuais sobre as 

possíveis definições que têm para o objeto de estudo das artes de modo a 

pensarmos uma configuração curricular para suas disciplinas de formação 

pedagógica (didática e prática de ensino e estágio supervisionado) da qual esses 

alunos participem, tornando-se coautores destes currículos. 

 

Entre chacotas e incredulidade: a democracia é possível? 

 Dentre as críticas que tal proposta tem sofrido é mais reincidente a que 

destaca a diferença hierárquica entre alunos e professores, salientando a diferença 

de saberes entre ambos, ou seja: o aluno não sabe o bastante sobre o objeto para 

poder sugerir conteúdos, práticas, etc.  

 Neste artigo, destacamos o conceito de acordo para pensar o objeto de 

conhecimento, entendendo que a argumentação quase lógica que se apoia na 

hierarquização entre sujeitos que o detém, comparando-os, não se sustenta. Ao 

considerar que na contemporaneidade averiguamos que os objetos de 

conhecimento, com exceção àqueles relativos aos conhecimentos formais e 

demonstrativos, são construções relativas, temos de convir que o próprio objeto de 

conhecimento seja um acordo estabelecido a partir de uma verdade provisória. O 

acordo constitui o que é ou não aceito em consenso (teses, premissas, valores) 

nada mais sendo que uma verdade provisória estabelecida em determinado arranjo 

social.  
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 Isso nos dá pistas para reflexão. De um lado, garante grandiosidade e 

importância à necessidade de conhecermos aquilo que é aceito em um grupo. Parte-

se do acordo para o debate e argumenta-se pela persuasão a favor de uma tese; 

porém, sendo o acordo a base sobre a qual se argumenta, a própria tese adquire 

menor valor do que a importância de conhecer as posições daqueles aos quais nos 

dirigimos, pois o objetivo desloca-se da tese defendida pelo orador para os sujeitos 

que esse orador visa persuadir. Isso nos alerta para a necessidade da busca de um 

equilíbrio na hierarquização gerada pelo binômio objeto do conhecimento/sujeito 

cognoscente, e, paralelamente, como já citado entre o eu epistêmico e o eu 

empírico. Nessa hierarquização, normalmente, o sujeito tem menor valor do que o 

objeto de conhecimento, e a epistemologia maior valor do que a empiria. Porém, 

defender uma tese sobre um objeto de conhecimento como se ela (a tese) ou ele (o 

objeto) representassem uma verdade verdadeira, não só seria uma tautologia que 

desrespeita os sujeitos cognoscentes, como pode gerar a falta de significado e de 

relação com as experiências concretas que tantos alunos denunciam nas disciplinas 

que estudam. Estabelecer acordos junto aos os alunos expressa o compromisso de 

compartilhar suas premissas sem que isso exclua as premissas trazidas pelos 

professores que compõem o debate, possibilitando a formulação de novos acordos 

significativos para todos. O objetivo do currículo passa a ser o de debater, dialogar, 

deliberar, enfrentar e construir novos acordos sobre os saberes e valores 

necessários à docência. 

 A segunda observação que temos enfrentado resgata a crítica a um 

psicologismo excessivo, quiçá demagógico, que denuncia o esvaziamento da razão 

pedagógica do formador e o risco do ambiente acadêmico ser subjugado a uma 

espécie de tirania estudantil, considerando que tais estudantes não comungam 

necessariamente pontos de interesse com seus professores. Quando propomos 

pensar a possibilidade de construirmos com nossos alunos os currículos de suas 

formações, intencionamos realizar um debate que busque acordos para o grupo (a 

turma e o professor) e que norteie um trabalho de equipe. Se a argumentação se 

propõe ao debate e à deliberação, "é indispensável confiar a uma pessoa ou a um 

corpo constituído o poder de tomar uma decisão reconhecida" (Perelman, 2005, p 

335). Portanto, no cenário pedagógico, nos permitimos fazer uma analogia entre o 

professor e o juiz, reportando-nos ao campo jurídico. Argumentamos a favor da 

autoridade docente propondo que essa se constitua como uma autoridade 
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fundamentada em uma perspectiva jurídica, ou seja, a daquele sujeito que organiza 

o debate e, a partir das teses colocadas, julga e delibera para que o trabalho tenha 

continuidade. 

No âmbito das práticas docentes, consideramos que os reflexos de tal 

proposição nos possibilitam investigar se a construção curricular insere os discursos 

e interesses dos estudantes sobre a matéria estudada e se reflete sobre as 

aproximações e distanciamentos das teses defendidas por professores e alunos, ao 

proporem tal currículo. Entendemos que a viabilização das distribuições de poder 

entre os sujeitos docentes/discentes e a geração de espaços nos quais cada grupo 

possa colocar-se, é condição essencial à democratização da formação dos futuros 

professores, bem como exercício legítimo de cidadania que ultrapassa as fronteiras 

do ensinar, tocando as formas de ser e permitindo a todos seu lugar de autoria, sem 

o qual escravizamo-nos no tecnicismo. 

 

Democracia no Currículo: de que falamos afinal? 

De maneira breve, os principais pontos e categorias desenvolvidos por 

Perelman e Olbrechts-Tyteca em seu Tratado da Argumentação (2002) envolvem os 

gêneros do discurso; os acordos dos auditórios e as técnicas argumentativas. 

Quanto ao gênero, consideramos importante pensar o discurso voltado para a 

formação de professores com uma finalidade não imediata, mas cujo objetivo é o de 

desenvolver predisposições para uma ação almejada que vise à construção do bem 

comum. Sugerimos que a educação contemporânea utilize os três gêneros 

argumentativos definidos na nova retórica – o gênero epidíctico, o judiciário e o 

deliberativo – em diferentes situações. Se for possível imaginar que o professor 

prepare um tema de seu interesse e o exponha aos alunos, no desejo de reforçar 

sua adesão prévia (gênero epidíctico), é possível igualmente antever situações em 

que os alunos se manifestem abertamente quanto às noções e valores colocados, 

julgando-os apropriados ou inapropriados (gênero judiciário) e também que 

deliberem sobre esses valores e normatizações, propondo, muitas vezes, outros 

encaminhamentos para o tema ou mesmo para um curso inteiro (gênero 

deliberativo). Além do que, como vimos investigando, os próprios graduandos 

podem trazer temas oriundos de acordos já firmados em suas experiências de vida 

para iniciar um debate curricular, o que significa dizer que os sujeitos que formamos 

já têm seus discursos e saberes sobre a educação. 
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As técnicas argumentativas apresentam-se em quatro tipos distintos de 

argumentos: a) os argumentos quase-lógicos que têm como força persuasiva a 

aproximação com o raciocínio formal (relações entre conceitos de 

contradição/incompatibilidade, identidade/definição, analiticidade, análise e 

tautologia) e com as relações matemáticas (argumentação em prol da reciprocidade, 

da transitividade, das relações parte/todo, da comparação, das probabilidades, etc); 

b) os argumentos baseados na estrutura do real que utilizam o real como modelo 

para garantir sua força persuasiva, seja por ligações de sucessão (vínculos de 

causalidade, meio/fim, fato/consequência, direção, etc), seja por ligações de 

coexistência (relações entre pessoa/ato, ruptura de coexistências aceitas, relações 

entre grupo/membros, etc); c) os argumentos que promovem ligações que fundam a 

estrutura do real, ao utilizarem o caso particular, a analogia e a dissociação de 

noções para estabelecer novos modelos possíveis para o assunto em debate e d) os 

argumentos que têm como recurso a própria interação dos argumentos, 

organizando-os por convergência, estabelecendo ordenação que lhes garanta força, 

amplificando-os. 

O que nos importa chamar atenção, nesta breve explanação, é para a 

importância de que as verdades provisórias estabelecidas para todo objeto que não 

pode ser defendido demonstrativamente são carregadas de valores, premissas e 

presunções, resultantes também de condições históricas e políticas. Se for assim, a 

revisão dessas verdades provisórias, quando necessária, por já não atenderem às 

demandas sociais, implica a análise da própria estrutura argumentativa pela qual 

elas foram estabelecidas para que possam ser contra-argumentadas. Deste modo a 

construção do consenso que leva a novos acordos passa pela compreensão da 

estrutura argumentativa que os sustenta. 

 

O que e como debater para ser professor de artes visuais? 

 Para podermos introduzir os graduandos em licenciatura em artes visuais no 

debate constitutivo dos currículos das disciplinas pedagógicas de sua formação, 

estabelecemos como primeira premissa de investigação a necessidade de 

estabelecermos um acordo comum sobre o próprio objeto de conhecimento/ensino 

que essa formação evoca. Arriscamos na hipótese de que o princípio que poderia 

nortear tais currículos, especificamente nas disciplinas de Didática das Artes Visuais 

e Prática de Ensino e Estágio Supervisionado, seria o entendimento comum em 
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relação às artes visuais. Tendo esse pressuposto, formamos grupos focais com 

turmas destas disciplinas na Faculdade de Educação da UFRJ através dos quais 

pudéssemos sistematizar esse conhecimento.  

 Foram formados grupos focais com uma média de 6 alunos, com as turmas 

destas disciplinas no anos de 2012, totalizando 17 alunos participantes. Esses 

grupos foram estimulados a debater, a partir da observação de dez imagens, se 

estas seriam, ou não, do campo das artes visuais, justificando o porquê de suas 

definições. A partir dos acordos e distanciamentos do grupo em relação a esses 

posicionamentos vem sendo desenvolvidas propostas curriculares com auxílio dos 

estudantes.  

 A formação de grupos focais com uso de imagens apresentou-se como opção 

válida na medida em que permitiu aos grupos de estudantes atuarem 

especificamente sobre seu objeto de aprendizagem/ensino: visual e não discursivo. 

Além disso, trabalhamos a coleta de dados de modo contributivo para os objetivos 

dessa pesquisa que busca o conhecimento dos acordos já que, como coloca 

Wilkison (apud, Barbour, 2009, pg 49), durante as discussões do grupo focal "um 

senso coletivo é estabelecido, os significados são negociados, e as identidades 

elaboradas pelos processos de interação social entre as pessoas". O 

estabelecimento de tal consenso nos remete ao senso comum que estabelece as 

bases dos acordos que buscamos conhecer. 

 Uma importante questão metodológica que enfrentamos foi a definição das 

imagens a serem usadas. Uma vez que defendemos que o objeto de conhecimento 

não é uma verdade a priori, definimos aquilo que nosso grupo acordaria como sendo 

do campo das artes visuais. Após debate, formulamos a seguinte definição 

provisória que buscou contemplar nossas diferenças: é arte aquilo que é construção 

humana cuja principal função é de caráter subjetivo e simbólico e cuja aproximação 

se dá privilegiando a percepção e experiência estética (Pereira, 2010), ainda que 

tais construções possam ter uma função objetiva/pragmática. Além disso, não é arte 

tudo que advém do mundo natural. Não é nosso objetivo considerar essa definição 

como balizadora de "acertos/erros" em relação a outras definições; apenas firmamos 

nosso acordo inicial a partir do qual podemos debater o acordo dos estudantes.  

 A partir desta definição, selecionamos as imagens a serem utilizadas e 

através das quais tentamos contemplar algumas discussões presentes não apenas 

no campo das artes visuais, mas da cultura artística escolar. 
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 Para evitar uma narrativa à sequência de imagens, elas foram embaralhadas 

ao início das sessões e distribuídas aleatoriamente ao grupo pesquisado. Além 

disso, os pesquisados foram informados que deveriam se reportar ao conteúdo da 

imagem e não à fotografia, com o que corríamos o risco de que todas as imagens 

fossem generalizadas sob a égide de "fotografia" e não analisadas individualmente. 

 Aqui, apresentamos os resultados parciais da coleta de dados relativa ao 

debate que se formou acerca de uma imagem de desenho infantil (figura 1, Anexo 

1)pela qual buscávamos conhecer os discursos dos alunos sobre os saberes 

tipicamente escolares (Monteiro, 2003). 

 Os debates foram filmados e averiguamos a participação ativa dos 

estudantes. A partir da análise dos filmes e de sua transcrição, a primeira 

observação que fazemos é que 70% dos pesquisados consideraram que o desenho 

infantil era uma forma de arte, contra 30% que defenderam que não. Entretanto a 

convicção e as argumentações daqueles que desconsideraram a imagem como uma 

imagem de arte, foram muito mais elaboradas e complexas. Além disso, houve o uso 

de grande quantidade de argumentos utilizados pelos estudantes na defesa de suas 

teses, 22 classes argumentativas para 94 argumentações (figura 2, Anexo 1). Esses 

dados nos levam a supor que as opiniões dos alunos a respeito da arte infantil são 

bem mais fundamentadas em suas experiências pessoais, portanto no Eu empírico, 

do que em formulações teórica e criticamente construídas por um Eu epistêmico, o 

que nos levou a questionar as contribuições da formação universitária inicial em 

seus posicionamentos, principalmente considerando que esses alunos já 

frequentam, no mínimo, o quinto período de seu curso que totaliza oito períodos. 

 Algo importante a ser colocado é que, em função da fraca estrutura 

argumentativa dos alunos que defendiam a arte infantil como forma de arte, embora 

eles fossem maioria, não lograram a persuasão daqueles que se opunham a essa 

definição e não houve, ao final dos debates, consenso. 

 Dos argumentos que defendiam o desenho infantil como forma de arte, a 

maioria, e mais bem estruturados, baseavam-se na ligação de coexistência entre a 

pessoa e seus atos; ou seja, no entendimento de que o ato (o desenho) é arte 

porque é indissociável da pessoa que o faz (a criança que se configura, então, como 

artista), expressando suas emoções. Uma leitura possível é pensarmos que esta 

estrutura argumentativa também denota um lugar da essência: a essência que 

define a arte é que esse objeto expresse as emoções de seu criador.  



9 
 

 As argumentações que defendiam que o desenho não era arte basearam-se 

em argumentos de ruptura de ligação que visavam persuadir os demais da noção de 

que a criança não tem intencionalidade e, portanto, sua produção pode ser, até, 

considerada artística, mas não uma forma de arte. Está claro, nas argumentações, 

que para esses alunos a legitimação da arte se dá pela construção de um discurso 

histórico, do campo da crítica e da história da arte, de um lado; e do mercado 

contemporâneo de arte, de outro lado, que, a partir de uma percepção dos valores 

eurocêntricos que determinam o objeto de arte, sugerem, a partir do modernismo, 

que o objeto de arte se constitui na intencionalidade do artista. Observamos aqui, 

um viés hipermodernista. 

 Trazemos alguns dos argumentos utilizados para demonstrar essa 

polarização do debate, respeitando a forma verbal utilizada pelos estudantes. 

 A favor do desenho infantil como forma de arte, B apoia-se na coexistência de 

valores entre a pessoa e seus atos e defende o lugar essencial da arte que seria a 

possibilidade do sujeito expressar-se a si mesmo:  

B: Ah, eu acho. Eu acho que é o primeiro contato deles com arte, 
então eu acho que é um momento em que a criança se expressa, 
não está como obra de arte na consagração, mas é uma arte. 
Entendeu? É o momento da criança se expressar. É uma 
manifestação artística. Não está consagrado! Mas, é arte. Ali com 
certeza está... o sentimentos, as emoções, o que é que ela queria e 
ela conseguiu mostrar bem.  
 

 O estudante R, dentro da mesma estrutura argumentativa vai deixar claro 

que, não apenas a arte refere-se à possibilidade de expressão do artista, mas que 

essa expressão é profundamente ligada à empiria vivida pelos sujeitos: 

R: Eu não acho, não, que esse desenho não tenha mais valor do que 
um personagem qualquer que eu invente porque eu vou inventar 
baseado em... Eu vou fazer um desenho legal com degradê, luz e 
sombra e que faça sentido, mas vai ser baseado nas minhas 
experiências também. 
 

 Nas contrargumentações, observamos o recurso à ruptura de ligação utilizada 

pelos alunos que discordaram de que o desenho fosse uma forma de arte, pois que 

defendiam que sem intencionalidade e conceito, ainda que um objeto seja estético e 

artístico, não é arte, rompendo, definitivamente, com qualquer maleabilidade 

possível ao contorno desse objeto. Nessas argumentações, decorrentemente, é 

possível observar a desqualificação ad persona, ou seja, aquela que defende que o 
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objeto em questão não é arte, pois o sujeito que o realizou não tem qualificação para 

ser considerado artista: 

I: Não, eu acho que não é..., pelo menos do que foi discutido, é que o 
artista, ele não só se auto expressa, como a criança e o louco que 
não teriam outros referenciais e outros níveis de discussão, 
entendeu? 
 

 E minutos depois: 

I: É que ele (refere-se ao artista) tem uma reflexão sobre aquilo que 
está fazendo... Não é só uma coisa alto reflexiva de um id só...: que 
vai, que solta. Então é assim, dentro desse raciocínio, se isso foi feito 
por uma criança, eu acho que não é arte. 

 

 Contrargumentando R, que defendeu que não observava diferença 

significativa entre suas próprias construções no desenho e as construções da 

criança, N responde defendendo a essência do conceito impresso pelo artista. Utiliza 

também um argumento de superação – o esforço do aluno que chegou à faculdade 

e que o distingue do aluno de ensino básico – e, por fim, ao encerrar sua 

argumentação, desqualifica a criança ao tecer o elogio à superação do colega 

universitário e ao referenciar-se ao esforço infantil como "expressão de alguma 

coisa, por mais idiota que seja": 

N: Não, sim. Mas aí, você já está empregando uma série de técnicas, 
já tem todo um pensamento envolvido de como você vai parar para 
desenhar, ao contrário da criança que, pô, pega aleatoriamente: olha, 
toma aí, desenha. Ela vai ter que desenhar. Você quando está aqui 
desenhando com um professor... Para você desenhar, você está 
aqui, conscientemente, na faculdade para aprender a desenhar, na 
intenção. Agora, ela chega lá, o professor fala: desenha. Você está 
aqui na faculdade de Belas Artes para isso, para desenhar. Para 
fazer arte. Para prender arte. É meio complicado mesmo, e eu acho 
que não, mas... Eu só acho que é uma expressão de alguma coisa, 
por mais idiota que seja. 

 

Um currículo democrático: isso é possível? 

 Na conclusão deste artigo vamos retomar o acordo do qual nosso grupo de 

pesquisa partiu ao definir um conceito para as artes visuais:  

É arte aquilo que é construção humana cuja principal função é de 
caráter subjetivo e simbólico e cuja aproximação se dá privilegiando 
a percepção e experiência estética, ainda que tais construções 
possam ter uma função objetiva/pragmática. Além disso, não é arte 
tudo que advém do mundo natural. 
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 Ao analisar a coleta de dados, especificamente pensando a análise das 

respostas referentes ao desenho infantil, nosso grupo problematizou e preocupou-se 

com algumas questões. 

 A primeira diz respeito aos saberes escolares: se parte de nossos alunos não 

considera a arte infantil como forma de arte, como podemos trabalhar juntos para 

que venham a se configurar como professores de arte para crianças? A 

argumentação de N nos pareceu muito interessante, pois evoca a diferença entre 

seu colega universitário e a criança a partir do entendimento de que "para você 

(refere-se ao colega universitário) desenhar, você está aqui, conscientemente, na 

faculdade para aprender a desenhar, na intenção". Ora, mas não devemos 

considerar que a criança também está na escola "para aprender a desenhar", já que 

nos referimos às aulas de artes visuais? Ou é possível que ainda sustentemos, na 

contemporaneidade, que os saberes escolares são menores, menos dignos e 

relevantes? Então, porque nos dedicaríamos a esse campo de trabalho? 

 Por outro lado, a defesa de que o desenho da criança é uma forma de arte 

porque a leva a uma auto expressão também não nos parece suficiente e nos 

remete a um discurso da pedagogia da arte quiçá antigo, fundado na escola nova. 

Nesse sentido, chama-nos atenção a inconsistência do debate que não supõe a 

forma estética e sensível como uma forma de conhecimento do mundo, de seus 

valores e significações. 

 Neste sentido, ainda que R defenda o desenho infantil, colocando a si próprio 

como termo de comparação, a simples alegação da validade de um Eu empírico, 

não nos parece o suficiente nesse debate, já que entendemos, pela Teoria da 

Argumentação, que a melhor proposição para a escola é a de ter por ponto de 

partida os acordos comuns (empiria) para sua reelaboração em vias de melhores 

acordos, a partir dos debates críticos e fundamentados. 

 Assim, após esse debate, foi elaborado conjuntamente com os estudantes um 

currículo norteador para o curso de didática das artes visuais e prática de ensino e 

estágio supervisionado no qual os alunos buscarão objetos de pesquisas para serem 

investigados ao longo do ano, visando aprofundar os debates levantados nos grupos 

focais. 

 Esse programa está em curso no presente ano e é parte constitutiva dessa 

pesquisa que se desdobrará ao ano de 2013, quando poderemos averiguar a 

viabilidade de um currículo democrático. 
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ANEXO 1 

 

Figura 1: Desenho Infantil de criança de 9 anos. 

Acervo de pesquisador: fotografias pessoais. 
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Figura 2 

 

 



15 
 

 

                                            
i Andrea Penteado (De Menezes), doutora em Educação pela UFRJ, trabalha no Grupo de Pesquisa 
sobre Ética na Educação (PPGE) da Faculdade de Educação da UFRJ, onde leciona Didática das 
Artes Visuais e Prática de Ensino e Estágio Supervisionado em Artes Visuais. 
andrea.penteado@terra.com.br 
 


