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Resumo  

As transformações que ocorrem nesse inicio de século vão além das mudanças climáticas e 
dos grandes avanços tecnológicos. Estes são apenas reflexos de uma sociedade na qual, 
valores herdados do passado são questionados diante das adversidades enfrentadas pelo 
homem hoje. Inserida neste contexto, a educação fortalece-se como uma das maneiras de 
cultivar valores e desenvolver a auto-estima, permitindo, assim, que o indivíduo identifique-se 
como integrante do meio em que vive. Este artigo busca discutir as possíveis mudanças 
proporcionadas por uma educação além da sala de aula que traz a arte não apenas como o 
ensino de uma técnica, mas como uma maneira de auxiliar na formação mais consistente e 
ampla das crianças e adolescentes de camadas sociais baixas. Este trabalho consiste em uma 
pesquisa bibliográfica que busca um aporte teórico para as práticas educativas em questão. 

Palavras-chave: Educação não-formal, arte-educação e identidade 

Abstract 

The changes that happens in early centuries beyond climate change and major technological 
advances. These are just reflections of a society in which past values are questioned in the face 
of adversity faced by man today. Placed in this context, education is strengthened as one of the 
ways to cultivate values and develop self-esteem, thus enabling the individual to identify 
yourself as part of the environment in which they live. This article seeks to discuss changes 
provided for an education beyond the classroom that brings the art not only as teaching 
technique, but as a means to assist in training more consistent and comprehensive children and 
teenagers from low social classes. This work is a literature that seeks a theoretical basis for 
educational practices in question. 
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As transformações que ocorrem nesse inicio de século vão além das mudanças 

climáticas e dos grandes avanços tecnológicos. Estes são apenas reflexos de uma sociedade 

que passa por uma crise de existência, na qual valores herdados do passado são questionados 

diante das adversidades enfrentadas pelo homem hoje.  A ação do homem, na expansão das 

diversas atividades econômicas que satisfazem suas necessidades, cada vez mais crescentes e 

variadas, leva-o, muitas vezes, a transformações irracionais, tornando mais complexas as 

possibilidades de estruturação de equilíbrio social.  

Dada as conseqüências de uma massificação cultural propagada pela chamada Indústria 

Cultural, sociedades são marginalizadas, perdem seus próprios valores, adquirindo novos 

conceitos impostos, e, muitas vezes, completamente contrastantes com sua própria realidade.  

Silva (2008) afirma que, hoje, a forma como a sociedade atual se relaciona com o 

passado é profundamente influenciada pelo extremo dinamismo que a caracteriza e pela 

tremenda aceleração da velocidade da mudança social no período moderno. Por esta razão, os 

modelos de identificação outrora estabelecidos com o passado, sob a forma de tradição, 

perdem continuidade. Assim, a educação surge como uma maneira de cultivar valores, 

desenvolver a auto-estima e identificar-se como integrante do meio. 

Inserida neste contexto, este estudo explora a arte-educação na educação não-formal 

enquanto proposta educacional e de ação social que consiste na utilização da arte como 

pedagogia alternativa junto aos jovens de baixa renda.  O objetivo principal deste estudo é 

analisar a influência da arte-educação na promoção da formação integral, através da cidadania 

e inclusão social de crianças e adolescentes de camadas sociais baixas. Além disso, busca 

discutir e fazer um esboço das possíveis mudanças proporcionadas por essa educação além da 

sala de aula, desenvolvida fora do ambiente escolar. 

O discurso ora apresentado é fruto das reflexões que surgem no dia-a-dia e da 

necessidade de avaliar qual o real impacto que a arte-educação utilizada na educação não-

formal pode causar na vida de crianças e adolescentes e no desempenho escolar. Para trazer 

tais questionamentos com clareza é necessário que alguns conceitos sejam abordados e 

discutidos com maior profundidade ao longo da pesquisa. 

Baseando-se no Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação 

para o século XXI Educação um tesouro a descobrir (1996), a educação deve ser capaz de 

organizar-se em torno de quatro grandes eixos: aprender a ser, ou seja, preparar-se para agir 
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com autonomia, solidariedade e responsabilidade e desenvolver a auto-estima; aprender a 

conviver, de modo a compreender o outro, valorizar as diferenças, gerir conflitos e manter a 

paz; aprender a fazer, o que implica em praticar os conhecimentos adquiridos, tomando 

iniciativas e tendo como foco o comportamento social e a aptidão para o trabalho em equipe; e 

aprender a aprender, que remete ao domínio da leitura e escrita, a expressão oral, o cálculo e a 

solução de problemas, despertando o sentido crítico e a capacidade de discernir. (UNESCO, 

1996) 

Na visão de Araújo (2000), a educação, tida atualmente como eficiente, é a que oferece 

uma formação apoiada exclusivamente no saber racional, de preferência amoldado ao 

imediatismo funcional do que se entende por desempenho produtivo. Ele acredita que a 

educação é irmã inseparável da cultura; afastá-las é matá-las de inanição. 

A intenção é que haja integração entre educação e cultura e ambas sejam vistas como 

resultado do conhecimento. Trata-se de um ciclo de melhoria contínua que deve ser adaptado à 

nossa realidade, fortalecendo a inclusão e o protagonismo, tendo como base a educação. 

Apesar de ser uma referência do século passado, talvez seja possível continuar 

concordando com Borddenave e Pereira (1977), quando eles colocam que diante de uma visão 

paradigmática percebe-se a necessidade de buscar novas relações de aprendizagem, que 

possuam um caráter holístico e interdisciplinar, que possam substituir o padrão rígido, 

materialista, cartesiano, fragmentado, ainda existente na maioria das instituições de 

ensino.Eles exaltam a busca por uma educação “problematizada” ou “libertadora”, onde a 

solução de problemas implica na participação ativa e no diálogo constante entre alunos e 

professores. Sob esta ótica, a aprendizagem é concebida como a resposta natural do aluno ao 

desafio de uma situação-problema  

Quando o ser humano chega à adolescência, ele se confronta com duas grandes tarefas: 

construir sua identidade e construir seu projeto de vida, o primeiro passo nesta caminhada é 

construir sua identidade, ou seja, saber quem você é, compreender-se, aceitar-se, para, então, 

poder se transformar naquilo que quer ser. Uma identidade positiva é a base da auto-estima. 

(COSTA; COSTA; PIMENTEL, 2001). 

É fundamental ressaltar que, quando se fala em identidade, está se falando em uma 

interação social, o que aponta para a importância do pertencimento grupal e das suas relações 

solidárias para o reforço e garantia da identidade individual (DAYRELL, 2005). 

Reforçando essa idéia, Paulo Freire (1996) defende que:  
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É necessário persuadir ou convencer a liberdade do educando de que vá 
construindo consigo mesma, em si mesma, com materiais que, embora vindos 
de fora de si, sejam reelaborados por ela, a sua autonomia. (FREIRE, 1996, 
p.105) 
 

Seguindo esse pensamento, enquadra-se a idéia de Gohn: 

A preocupação com a “autonomia do sujeito” denota a valorização da criação 
em detrimento da mera reprodução. Trata-se de uma diretriz fundamental para 
a construção do olhar e do pensamento críticos, um processo de emancipação 
dos indivíduos – que vale para qualquer idade, mas quando desenvolvido na 
infância ou na adolescência, estabelece as bases para a formação de cidadãos, 
isso se traduz no amadurecimento das relações interpessoais. (GOHN, 2007, 
p.69) 
 

Costa; Vieira (2006) desenvolveram o conceito de Educação Interdimensional. 

Segundo eles, esta é uma nova proposta educacional que pressupõe que o homem não pode 

valer-se apenas do conhecimento racional (Logos); ele precisa ligar-se também às dimensões 

do sentimento, do desejo e da espiritualidade, que são estruturadoras do ser humano (Pathos, 

Eros e Mythos). Eles pregam que os valores devem ser mais do que transmitidos, vividos, 

através de práticas educativas e no curso dos acontecimentos e que o educando, no interior 

dessa visão, passa a ser não um receptor passivo, mas uma fonte autêntica de iniciativa, 

compromisso e liberdade. 

Nesta mesma linha de raciocínio, Giovanetti (2003) afirma que a educação como 

formação consiste em um processo de desenvolvimento das capacidades próprias do ser 

humano, expondo uma visão ampliada das experiências educativas, que permite o resgate do 

foco nos sujeitos e na construção do saber originário das vivências pessoais e da dinâmica 

social e cultural. 

Tendo como um dos objetivos fundamentais o despertar do senso crítico dos 

participantes, é interessante adotar uma metodologia de ensino e aprendizagem que vise o 

desenvolvimento da autonomia, cooperação, participação e afirmação de valores. O trabalho 

em equipe possibilita isso e desperta o espírito de solidariedade que deve ser sempre 

cultivado. É de forma dinâmica e dialógica que se pretende abordar noções de ética e 

cidadania, isso porque o convívio democrático e o reconhecimento como cidadão precisam ser 

construídos, ou seja, precisam ser ensinados e vivenciados cotidianamente. Não sendo, 

portanto, algo dado ou um fato consumado. Através desta iniciativa, é possível que os 

cidadãos atuem como multiplicadores de conhecimentos, atitudes e valores. 
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Inserida nesse contexto, a educação não-formal reflete uma maneira de suprir aspectos 

que não são abordados na escola formal. A Comissão Internacional sobre Educação para o 

Século XXI reconhece que a educação escolar que temos hoje se orienta basicamente para o 

conhecer e, em menor escala, para o fazer. As outras aprendizagens dependem de 

circunstâncias fora do âmbito do ensino estruturado (COSTA; VIEIRA, 2006). 

A educação não-formal é voltada para questões que dizem respeito ao dia-a-dia dos 

participantes. Segundo Moacir Gadotti (2005), a educação não-formal é mais difusa, menos 

hierárquica e menos burocrática que a educação tradicional. Tanto o lugar onde se realizam as 

atividades quanto a duração dos programas variam, respeitando o ritmo de cada turma, o rumo 

que o programa toma conforme a colaboração dos participantes e, principalmente, diferenças 

biológicas, culturais e históricas. Ele expõe que a educação não-formal está muito associada à 

idéia de cultura.  

Do ponto de vista de Sposito (2008), a educação não-formal, diferente da educação 

escolar, não é imposta e nem obrigatória, os pais, não considerando suficiente a educação 

formal, negociam com seus filhos essas atividades extraescolares. 

Contribuições da arte para a educação 

Por exigências da civilização, devem-se separar os sentimentos e emoções do 

raciocínio e intelecção. Por isso, as escolas iniciam os alunos, desde cedo, na técnica da 

segmentação racional. Ali se deve ser apenas um homem pensante, as emoções não podem 

atrapalhar o desenvolvimento intelectual. Os recreios e as aulas de arte são os únicos 

momentos nos quais a estrutura escolar permite alguma fluência dos sentimentos e emoções 

(DUARTE, 1994). 

A arte-educação, ao propor ações para a promoção da cidadania e inclusão social, 

estabelece dimensões que saem muito do conceito tradicional da escola. Ela tem propostas que 

vão além do ensino de uma técnica, seja artesanal ou artística. 

Rachel Mason (2001) defende três diferentes pontos de vista educacionais: 

Arte pela Arte – a visão de que as artes são disciplinas ou temas que valem a pena ser 

estudados por seus próprios méritos nas escolas; 

• Relevância Pessoal – a visão de que o conteúdo da arte-educação deve emergir de uma 

interação compreensiva entre os artistas e alunos e que isso tem de ser pessoalmente 

relevante para o aprendizado acontecer; 
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• Reconstrutivismo social – a visão de que a arte-educação deve derivar suas metas e seu 

conteúdo de uma análise da sociedade e desenvolver uma consciência crítica entre os 

alunos para efetivar uma mudança futura. 

Para Gohn (2007), a arte-educação tem um papel bastante relevante para a formação 

dos indivíduos, parte integrante da constituição dos seres humano enquanto cidadãos. A arte é 

vista como um meio oportuno de descobrir potencialidades, despertar a auto-estima e resgatar 

aspectos culturais importantes relacionados à história de suas vidas no contexto social do 

ambiente em que vivem. Ela representa esperança de aprendizagem, diálogo para a construção 

de saberes, abolição de preconceitos e um meio para criar valores. 

Certamente, a organização pedagógica proposta por um projeto de arte-educação deve 

incentivar a valorização da pluralidade e das características individuais, bem como o 

sentimento de união e pertencimento a um grupo social de uma determinada localidade. 

Nota-se, assim, que a arte proporciona experimentar e refletir sobre si e o mundo. Na 

mesma direção de Gohn, Bueno (2002) contribui para com a formação do conceito quando 

coloca a arte como um novo olhar capaz de romper com o abismo do racional, da emoção, do 

sentimento. A arte nesse contexto exerce fundamental importância como via de inserção social 

e como elemento mediador na construção e desenvolvimento da pessoa.  

Acrescentando a essas propostas, Barbosa; Coutinho (2008) consideram que a arte é 

capaz de fortalecer a auto-estima, desenvolver a capacidade cognitiva, socializar o acesso aos 

bens culturais produzidos universalmente, desenvolver habilidades e competências em 

determinadas modalidades artísticas, favorecer a obtenção de atitudes positivas e possibilitar a 

inserção no mercado de trabalho para fazer valer os direitos de todas as crianças e 

adolescentes. Ela ainda exemplifica dizendo que realizar bem os exercícios pode contribuir 

para erguer a auto-estima, pois quando percebem que estão fazendo algo com qualidade, 

recebendo aprovação, os educandos descobrem-se com competências em áreas que, até então, 

eram desconhecidas para eles. A participação em trabalhos em grupos contribui para o 

“protagonismo” dos educandos, eles são incentivados a discutir o exercício, propiciando o 

diálogo, incentivando a comunicação e estabelecendo uma relação de cooperação entre os 

participantes. 

Com base nessas constatações, investiga-se a arte enquanto meio de educação que 

procura materializar o conceito de autonomia, reciprocidade e cidadania, atuando de forma 

complementar a educação formal. A pesquisa encontra-se em andamento e como resultados 
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parciais pode-se dizer que a arte-educação pode ser analisada como um campo de trabalho e 

pesquisa educacional que procura ampliar e enriquecer o processo de formação humana dos 

participantes e desenvolver o senso crítico das crianças e adolescentes, extrapolando as 

concepções tradicionais de aprendizagem.  

Assim, programas de arte-educação podem se tornar poderosos aliados na inserção 

social principalmente de crianças e adolescentes em situação de risco, na medida em que 

desenvolvem um papel importante na constituição dos processos de agregação, de 

sociabilidade, de auto-estima e de transformação no interior da comunidade em que atuam. 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ARAÚJO, Alcione. Quando a educação descobrir a cultura. In AGUIAR, Luiz Antônio; SOBRAL, 
Marisa. Para entender o Brasil.  2.ed. São Paulo: Alegro, 2000. 

BARBOSA, Ana Mae; COUTINHO, Rejane Galvão. Arte/educação como mediação cultural e social. 
Fundação Editora da UNESP. São Paulo. 2008. 

BORDENAVE, Juan Dîaz; PEREIRA, Adair Martins. Estratégias de ensino-aprendizagem. Editora: 
Vozes. Petrópolis, 1988. 

BUENO, Roberta Puccetti. A arte, ensino e produção artística na diferença. Caderno de textos 
Educação, Arte, Inclusão NºI – setembro / dezembro de 2002. Organização André Andries. Quartet 
editora. Rio de Janeiro. 

COSTA, Antônio Carlos Gomes da; COSTA, Alfredo Carlos Gomes da; PIMENTEL, Antônio de 
Pádua Gomes. Educação e Vida: um guia para o adolescente. Belo Horizonte. Modus Faciendi, 2001. 
p. 142. 2ªed. 

COSTA, Antonio Carlos Gomes da, VIEIRA, Maria Adenil. Protagonismo Juvenil: adolescência, 

educação e participação democrática. 2.ed. São Paulo: FTD; Salvador, BA: Fundação Odebrecht, 
2006. 

DAYRELL, Juarez. Por uma pedagogia da juventude . Onda Jovem, São Paulo, n.1, p.34-47, 2005.  

DUARTE, João-Francisco Júnior. Por que arte-educação?  7ª edição – Campinas: Papirus, 1994 
(Coleção Ágere) 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 21ª edição. São 
Paulo: Paz e Terra, 1996. 165 p. 

GADOTTI, Moacir. A questão da educação formal/não-formal. Sion: Institut International dês Droits 
de l’Enfant, 2005. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

 

 

8 

GIOVANETTI, Maria Amélia G.de Castro. Associação Nacional de Pós-graduação e pesquisa em 
educação. A Relação Educativa na Educação de Jovens e Adultos: suas repercussões no enfrentamento 

das ressonâncias da condição de exclusão social. Poços da Caldas, MG: Anped, 2003. CD-ROM 

GOHN, Maria da Glória. Rumos Educação, Cultura e Arte. Não-fronteiras: universo da educação não-

formal. São Paulo: Itaú Cultural, 2007. 96 p.  

MASON, Rachel; tradução de Rosana Horio Monteiro. Por uma arte-educação multicultural. 
Campinas, SP: Mercado de Letras, 2001. 

SILVA, Elva Peralta da. Património e identidade. Os desafios do turismo cultural. Disponível em: 
http://www.aguaforte.com/antropologia/Peralta.html. Acesso em: 23 maio. 2008. 

SPOSITO, Marília Pontes. Juventude e Educação: interações entre a educação escolar e a educação 

não-formal. Educação e Realidade, v.33, p.83-97, 2008.  

UNESCO. Educação um tesouro a descobrir – relatório para a UNESCO da Comissão Internacional 

sobre Educação para o século XXI. São Paulo: Cortez editora, 1996. 

 


